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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Sampel tanah diambil dari lokasi Desa Bukit 

Melintang, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Sampel tanah di ambil pada 

rizosfer tanaman durian yang berumur 7 tahun, yang merupakan lahan milik 

warga dengan luas lahan 1 ha. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan di 

mulai dari bulan Maret sampai Juni 2018.  

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunsen, pipet volume, 

gelas beaker, mikroskop, oven, presto, tabung reaksi, pH meter, vortex, cawan 

petri, plat pemanas, batang kaca penyebar, erlemeyer, meteran, parang, timbangan 

elektrik, laminar air flaw, jarum ose, lemari inkubator, bor tanah dan alat – alat 

lainnya.  

Bahan yang digunakan adalah sampel tanah, NaCl fisiologis, alkohol, 

Nutrient Agar (NA), aquades, aluminium foil, kapas, kertas label, Reagen 

Salkowski (FeCl3 dan HClO4), Triptofan, Potato Dextrose Agar (PDA), 

Pikovskaya, larutan pewarnaan Gram (kristal violet, lugol, alkohol, safranin, 

kertas serap, minyak emersi). 

 

3.3. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode observasi, 

yaitu dengan mengambil sampel tanah di tanah tanaman durian di Bukit 

Melintang Desa Kuok Kabupaten Kampar, kemudian mengisolasi dan  

mengidentifikasi bakteri PGPR dengan diamati secara makroskopis dan 

mikroskopis, serta mengkarakterisasi bakteri plant growth promoting 

rhizobacteria (PGPR) yang memiliki uji aktifitas biologi terdiri dari uji indole 

acetic acid (IAA), uji bakteri pelarut fosfat, dan uji daya hambat.  
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3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Pengambilan Sampel 

Sampel diambil pada tanaman durian di lokasi Desa Bukit Melintang. 

Pengambilan sampel dengan cara metode Purposive Sampling. Sampel tanah 

diambil pada daerah rizosfer, sampel tanah rizosfer diambil pada 5 titik yang 

kemudian dikomposit menjadi satu sampel tanah, setiap satu titik diambil 250 g 

tanah. Sampel diambil pada kedalaman 0 – 20 cm dari permukaan akar. Sampel 

tanah diambil dengan mengunakan bor tanah yang telah disemprotkan dengan 

alkohol 90%. Selanjutnya bor ditekan ke dalam tanah, lalu tanah yang berada 

dalam bor diambil menggunakan spatula. Sampel tanah yang telah diambil 

dimasukkan ke dalam plastik dan diikat rapat kemudian dibawa ke laboratorium. 

 

3.4.2. Pengukuran pH Tanah 

Pengukuran pH tanah dilakukan dengan cara menggunakan pH meter 

dengan rasio 1 : 5. Sampel tanah ditimbang sebanyak 10 g kemudian dimasukkan 

kedalam erlenmeyer yang berisi aquades 50 ml. Kemudian dikocok dengan mesin 

shaker selama 30 menit, kemudian disuspensi menggunakan pH meter (Badan 

Penelitian Tanah, 2009). 

 

3.5. Parameter Pengamatan 

3.5.1. Enumerasi dan Isolasi Bakteri  

Isolasi bakteri dilakukan dengan metode pengenceran berseri. Sampel 

tanah ditimbang sebanyak 10 g, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

ukuran 250 ml, 90 ml larutan garam fisiologis steril (0,85% NaCl) ditambahkan 

ke dalam erlenmeyer dan ditutupi dengan kapas dan aluminium foil dan 

dihomogenkan dengan menggunakan Shaker pada kecepatan 100 rpm selama 1 

jam, sebagai pengenceran 10
-1

. Dari pengenceran 10
-1

 selanjutnya diambil 1 ml 

larutan dari erlenmeyer awal kedalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan 

fisiologis lainnya sampai tabung ke 10
-6

. Penanaman dilakukan dengan cara 

memipet 0,5 ml menggunakan mikro pipet dari pengenceran 10
-2

 – 10
-5

 kemudian 

diratakan dengan menggunakan batang penyebar. Dilakukan penanaman secara 

duplo pada media NA. Diinkubasi cawan petri dalam posisi terbalik selama 24 

jam dengan suhu 37
º
C (Saraswati dkk, 2007). Jumlah koloni dihitung dalam 
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cawan petri adalah antara 30 – 300 koloni/ petridish. Metode pengenceran berseri 

dilakukan pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 3.1. Metode Pengenceran dan Penanaman Bakteri 

   

Setelah dilakukan penanaman, diamati jumlah koloni yang ada didalam 

petridish dengan jumlah antara 30 – 300 koloni. Adapun rumus jumlah populasi 

bakteri adalah :  

               ⁄   
 

             
   

 

                  
                             

 

Isolasi merupakan suatu cara untuk memisahkan mikroorganisme tertentu 

dari lingkungan, sehingga diperoleh biakan yang tidak tercampur dengan jenis 

lain atau biakan murni. Pemurnian bakteri dilakukan dengan cara koloni bakteri 

yang tumbuh pada media NA yang telah dienumerasi. Bakteri yang tumbuh 

diambil menggunakan jarum ose secara aseptik dan digoreskan pada petridis dan 

botol spesimen media NA. Media tersebut diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

37
0
C sehingga didapatkan isolat murni. Koloni tunggal/ pemurnian dilakukan 

dengan pengoresan T, ditampilkan pada gambar dibawah ini : 

 
Gambar 3.2. Pengoresan T 
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3.5.2. Karakterisasi Secara Makroskopis dan Mikroskopis 

a. Karakterisasi Morfologi Koloni 

Identifikasi morfologi koloni meliputi bentuk koloni, permukaan koloni, 

elevasi, tepi koloni, dan warna koloni merujuk pada buku panduan Bergey’s 

Manual of Determinative Bacteriology (Hadieotomo, 1993). Kegiatan ini dimulai 

dengan pemurnian dan perbanyak isolat bakteri PGPR pada media NA pada 

petridis dengan teknik pengoresan hingga didapatkan koloni tunggal. Adapun 

parameter pengamatan morfologi koloni yang diamati tampak pada Tabel 3.1. di 

bawah ini : 

Tabel 3.1 Parameter pengamatan morfologi koloni  

Variabel Kriteria 

Bentuk koloni 

 

Bulat, bulat dengan tepi bergelombang, bulat dengan tepi 

timbul, permukaan kusut, konsentrik, menyebar tidak 

teratur, filamen, bentuk L, bulat dengan tepi berserabut, 

filiform, rhizoid, komplek 

Permukaan koloni Mengkilat, tidak mengkilat 

Elevasi  Datar, timbul, konveks, gunung, umbonat, berbukit, 

tumbuh ke dalam media, krateriform 

Tepi koloni 

 

Halus, bergelombang, lobat, tidak teratur, sillat, 

bercabang, wool, benang, rambut 

Warna koloni Berwarna (sebutkan), tidak berwarna 

Sumber : (Saragih, 2013) 

Bentuk morfologi dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 3.3. Bentuk Koloni (Hadioetomo, 1993) 
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Gambar 3.4. Tepi Koloni (Hadioetomo, 1993) 

 

 
Gambar 3.5. Elevasi  (Hadioetomo, 1993) 

 

 

b. Karakterisasi Secara Mikroskopis 

Perwarnaan Gram dilakukan untuk melihat morfologi, sifat Gram dan 

kemurniannya. Cara melakukan perwarnaan gram diawali dengan pembuatan 

preparat ulas. Ose disterilkan dengan dipanaskan diatas pembakar bunsen hingga 

pijar. Akuades diambil sebanyak 1 – 2 tetes dengan menggunakan ose yang telah 

Tepi Koloni 
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disterilkan dan diteteskan pada kaca objek. Biakan bakteri dari media diambil 

sebanyak 1 – 2 tetes dengan menggunakan ose yang telah disterilkan lalu diulas 

pada permukaan preparat, selanjutnya preparat dibiarkan kering udara dan 

difiksasi diatas pembakar bunsen.  

Preparat ulas yang telah kering, kemudian diletakkan di rak untuk 

perwarnaan Gram. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah kristal violet 

diteteskan ke seluruh bagian ulasan bakteri dan didiamkan selama 1 menit. Tahap 

kedua preparat diberi larutan lugol dan didiamkan selama 1 menit lalu dicuci 

dengan akuades hingga bersih. Tahap ketiga preparat diberi larutan pemucat 

(aseton alkohol 96%) lebih kurang 10 detik dan dicuci kembali dengan akuades 

hingga bersih. Tahap keempat preparat diberi zat warna safranin selama 20 – 30 

detik lalu dicuci dengan akuades hingga bersih. Tahap terakhir preparat 

dikeringkan dengan kertas saring lalu diamati dibawah mikroskop perbesaran 

objektif 100 kali dengan menggunakan minyak emersi. Hasil perwarnaan gram 

positif adalah ungu, sedangkan bakteri gram negatif adalah merah (Fitri dan 

Yasmin, 2011) 

 

3.5.3. Uji Reaksi Biokimia dan Identifikasi Bakteri 

Aktifitas biokimia atau metabolisme dengan adanya berbagai reaksi kimia 

yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan hidup. Uji 

biokimia merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan spesies 

yang tidak diketahui sebelumnya. Setiap bakteri memiliki sifat biokimia yang 

berbeda sehingga tahapan uji biokimia ini sangat membantu proses identifikasi 

suatu tidak dapat dideterminasi hanya berdasarkan sifat – sifat morfologinya saja 

(Riskawati, 2016). 

Identifikasi bakteri dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan dan 

Lingkungan Pekanbaru. Untuk melakukan identifikasi dilakukan dimulai dari 

perwarnaan Gram, kemudian dilanjutkan uji biokimia yang terdiri dari beberapa 

uji sebagai berikut : 

a. Uji katalase, tujuan uji katalase adalah untuk mengetahui sifat bakteri dalam 

menghasilkan enzim katalase. Cara kerja dari uji katalase yaitu larutan H2O2 

3% diteteskan pada obyek, kemudian suspensikan koloni bakteri dengan ose. 
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Hasil positif apabila terbentuk gelembung gas dan hasil negatif apabila tidak 

terbentuk gelembung gas (Sardiani dkk, 2015). 

b. Uji Oksidase, tujuan uji oksidase adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

enzim oksidase pada bakteri dengan menggunakan paper oksidase yang dapat 

perubahan warna yang terjadi pada paper oksidase. 

c. Triple Sugar Iron Agar (TSIA), isolat bakteri diambil sebanyak 1 ose dari 

masing – masing stok kultur kemudian diinokulasikan dengan cara 

ditusukkan pada medium TSIA. Kemudian ambil lagi 1 ose isolat bakteri dari 

masing – masing stok kultur dan digores pada permukaan medium. 

Selanjutnya diinkubasi selama 2 x 24 jam pada suhu 37ºC. perubahan yang 

diamati setelah diinkubasi adalah warna medium kuning menandakan asam, 

warna medium menjadi lebih merah menandakan  medium menjadi basa, 

warna menjadi hitam menandakan terbentuknya H2S dan bila medium 

terangkat menandakan bahwa mikroba tersebut mampu untuk memproduksi 

gas (Sardiani dkk, 2015). 

d. Uji simmonts citrate agar (SCA) digunakan untuk melihat kemampuan 

mikroorganisme menggunakan sitrat sebagai salah satunya sumber karbon 

dan energi. SCA merupakan medium sintetik dengan Na sitrat sebagai salah 

satunya sumber karbon, NH4
+ 

sebagai sumber N dan bromthymol blue 

sebagai indikator pH, sedangkan medium sitrat tidak mengandung indikator. 

e. Fermentasi karbohidrat, Uji fermentasi karbohidrat ini digunakan untuk 

menentukkan jenis karbohidrat yang mampu difermentasi oleh bakteri. 

Indikator yang digunkan untuk menentukkan hasil dari fermentasi karbohidrat 

adalah terbentuknya asam yang ditandai dengan perubahan warna media 

menjadi kuning dan pembentukan gas yang ditandai dengan adanya 

gelembung udara pada tabung Durham. Jenis karbohidrat yang digunakan 

dalam uji ini adalah glukosa, sukrosa, laktosa, maltosa dan manitol.  

 

3.5.4. Analisis Indole Acetid Acid (IAA) 

Pembuatan reagen Salkowski menurut Gordon dan Weber 1951 yaitu 

dengan mengambil 1 ml 0,5 M FeCl3 ditambah 50 ml HClO4 50% [v/v],  

selanjutnya disimpan dalam botol yang tidak tembus cahaya atau ditutup dengan 
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aluminium foil. (FeCl3 0,5 M = 1,35 g/ 10 ml), (HClO4 50% = 25 mL HClO4 + 25 

mL Aquades). Isolat bakteri diinokulasikan pada media NA. Isolat yang positif uji 

kualitatif kemudian dilanjutkan dengan analisis secara kuantitatif (Dewi dkk, 

2016).  Penanaman bakteri dilakukan pada media NA yang disuplementasi L-

triptofan dengan konsentrasi 100 ppm menggunakan streak plate. Kemudian 

diinkubasi selama 48 jam. Pereaksi Salkowski diteteskan pada isolat yang telah 

ditumbuhkan pada media NA. Selanjutnya isolat yang telah ditetesi pereaksi 

Salkowski disimpan dalam ruang gelap selama 30 menit. Hasil positif ditunjukkan 

perubahan warna koloni isolat menjadi merah (Kholida dan Zulaika, 2015) 

 

3.5.5. Analisis Kemampuan Melarutkan Fosfat 

Pengujian kemampuaan bakteri pelarut fosfat dilakukan dengan inokulasi 

pada media Pikovskaya (Glukosa 10 g, Trikalsium fosfat 5 g, (NH4)2SO4 0,5 g, 

KCl 0,2 g, MgSO4.7H2O 0,1 g, MnSO
4
 sedikit sekali, FeSO

4
 sedikit sekali, 

ekstrak khamir 0,5 g, agar 15 g, dan Aquades 1000 ml) yang ditambahkan 

bromfenol blue 0,01 gr/L dan diinkubasi selama 5 hari pada suhu 28 ± 2
º
C. 

(Kafrawi dkk, 2015) 

Uji bakteri pelarut fosfat dilakukan dengan cara koloni bakteri yang 

tumbuh pada petridis yang sudah dilakukan pemurnian, diambil menggunakan 

jarum ose secara aseptik dan digoreskan pada media Pikovskaya secara zig-zag 

lalu diamati selama 48 jam pada suhu 30
º
C. Pengujian kemampuan bakteri 

melarutkan fosfat dilakukan dengan inokulasi pada media Pikovskaya. Isolat yang 

mempunyai kemampuan melarutkan fosfat ditandai dengan terbentuknya 

halozone (zona bening) disekitar koloni. Perhitungan nilai Indeks Kelarutan 

Fosfat (IKF) dapat dilihat di bawah ini (Karpagam dan Nagalakshmi, 2014): 

 

     
 

 
 

Keterangan : 

A : Diameter Total (diameter koloni + diameter    

zona bening 

B : Diameter Koloni 

Gambar 3.6. Cara menghitung IKF 
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Tabel 3.2. Kategori Indeks Zona Bening 

Indeks Zona Bening Keterangan 

≥1,59 Rendah 

1,6 – 2,12 Sedang 

2,15 – 2,59 Tinggi 

2,6 – 3 Sangat Tinggi 

 

3.5.6. Uji Daya Hambat secara In Vitro 

Interaksi mikroorganisme yang antagonis terhadap berbagai macam patogen 

tanaman memiliki peranan penting dalam keseimbangan mikroorganisme di 

dalam tanah, serta memberikan kontribusi sebagai agen biokontrol penyakit 

tanaman. uji antagonis dilakukan dengan menggunakan metode standar kultur 

ganda. Isolat bakteri PGPR digores pada medium Potato Dextros Agar (PDA) 

dalam cawan petri berdiameter 9 cm, berjarak 3 cm dari kultur Fusarium sp. 

Kultur cendawan ditumbuhkan di tengah cawan petri. Kultur dan biakan 

cendawan diinkubasi selama 7 hari (Astuti, 2008). Pengamatan dilakukan tiap hari 

terhadap pertumbuhan patogen dengan mengukur pertumbuhan patogen dengan 

mengukur jari – jari pertumbuhan patogen ke arah tepi cendawan dan jari – jari 

pertumbuhan patogen ke arah bakteri atau cendawan antagonis. Selanjutnya data 

yang diperoleh digunakan untuk menghitung uji daya hambat (DH) isolat bakteri 

terhadap cendawan patogen, yang ditentukan dengan rumus di bawah ini 

(Sutariati dan Wahab, 2010) :  

   
     

  
       

Keterangan : 

A : Jamur Fusarium 

B  : Bakteri 

R1  : Jari – jari koloni pertumbuhan patogen ke arah tepi cawan 

R2  : Jari – jari koloni pertumbuhan patogen ke arah rizobakteri 

DH  : Persentase Hambatan  
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Gambar 3.7. Uji daya hambat 

3.6. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dari parameter pengamatan seperti 

penghitungan jumlah populasi, pengukurah pH tanah, pengamatan gambar umum 

lokasi penelitian, pengamatan makroskopis dan mikroskopis, uji kemampuan daya 

hambat, uji kemampuan pelarut fosfat dan uji kemampuan menghasilkan IAA 

(Indole Acetic Acid), disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 


