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III. MATERI DAN METODE 

3.1.   Tempat dan Waktu 

Sampel tanah diambil dari rizosfer Perkebunan Kelapa Sawit CV. Wira 

Kencana Cabang Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. 

Isolasi dan karakterisasi bakteri dilakukan di Laboratorium Patologi, Entomologi 

dan Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk pengidentifikasian dilakukan di UPT 

Laboratorium Kesehatan Lingkungan Pekanbaru. Penelitian telah dilaksanakan 

pada bulan April-Juni 2018. 

3.2.   Alat dan Bahan 

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

gelas beaker, pipet mikro, mikroskop, autoklaf, oven, pH meter, vortex, petridis, 

hot plate, jarum ose, batang kaca penyebar, labu erlenmeyer, timbangan digital, 

laminar air flow,timbangan analitik, tabung reaksi, rak tabung reaksi, shaker, bor 

tanah, meteran, parang, inkubator, kaca objek, dan kantong plastik. Bahan yang 

digunakan adalah sampel tanah, NaCl fisiologis 85%, bahan pewarnaan gram 

bakteri,  alkohol 70%, Media Nutrient Agar (NA), media Potato Dextrose Agar 

(PDA), aquades, aluminium foil, kapas, safranin, kertas dan label, media 

pikovskaya (PVK), HClO4 60%, FeCl, L-triptofan, dan reagen salkowski. 

3.3.   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode observasi, 

yaitu dengan mengambil sampel tanah dari Rizosfer perkebunan kelapa sawit CV. 

Wira Kencana Cabang Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, 

kemudian dilakukan isolasi dan enumerasi serta mengkarakterisasi bakteri PGPR 

yang memiliki aktifitas biologi yaitu penghasil hormon IAA, pelarut posfat, dan 

agen biokontrol. Pengamatan dilakukan secara makrokopis dan mikrokopis serta 

data yang didapat akan diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. 
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3.4.    Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pengambilan Sampel Tanah 

 Lokasi pengambilan sampel di Perkebunan Kelapa Sawit CV. Wira 

Kencana Cabang Rimbo Panjang dengan kondisi lahan gambut, umur tanaman 

sekitar 14 tahun dan luas 9,5 Ha dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1. Lokasi pengambilan sampel. 

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dihitung 10 meter dari 

tepi dapat dilihat pada Gambar 3.2. yakni dengan menentukan 5 titik sampel tanah 

dari lapisan rizosfer (permukaan tanah paling atas) dari 1 kedalaman yang sama 

yakni 0-20 cm. Tanah diambil sebanyak 100 gram sampel tanah/titik kemudian di 

kompositkan (Saraswati dkk., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.2. Titik Pengambilan Sampel. 
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Tanah yang diambil sebagai sampel adalah tanah yang berada disekitar 

bawah tumpukan pelepah kelapa sawit. Titik lokasi pengambilan sampel yang 

diambil tanahnya dibersihkan dari seresah, kemudian bor tanah gambut yang 

disiapkan disemprot dengan alkohol 90%. Selanjutnya bor ditekan ke dalam tanah, 

lalu tanah yang berada dalam bor diambil menggunakan spatula. Sampel tanah 

yang diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditutup rapat kemudian 

diberi label kemudian dibawa ke laboratorium (Irfan, 2014). 

3.4.2. Pengukuran pH Tanah 

Prosedur kerja dalam pengukuran pH tanah dilakukan menggunakan pH 

meter dengan menimbang 10 gram tanah, setelah ditimbang masukkan ke dalam 

labu erlenmeyer kemudian ditambah dengan air aquades sebanyak 50 ml. 

Kemudian tanah yang sudah dicampur dengan air aquades dihomogenkan 

menggunakan shaker selama 30 menit. Setelah di shaker selama 30 menit, 

kemudian tanah diukur dengan menggunakan pH meter selama 5 menit dengan 

tiga kali pengulangan kemudian nilai dari tiga kali ulangan dibagi tiga maka 

didapat pH yang sebenarnya (Fitrah, 2015). 

3.4.3. Enumerasi dan Isolasi Bakteri 

Enumerasi dilakukan dengan metode pengenceran berseri dengan 

menggunakan larutan NaCl fisiologis steril 0,85%. Metode pengenceran dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Metode Pengenceran dan Penanaman Secara Duplo. 
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Sebanyak 10 gram sampel tanah ditambahkan 90 ml NaCl fisiologis steril 

0,85% dan dihomogenkan dengan shaker pada kecepatan 100 rpm selama 1 jam. 

Pengambilan pertama dijadikan sebagai pengenceran 10-1. Pada pengenceran 10-1 

diambil 1 ml ditambah 9 ml NaCl fisiologis steril 0,85% menjadi 10-2 dan seterus 

hingga 10-5 (Irfan, 2014). Setiap tingkat pengenceran gunakan mikro pipet yang 

steril atau yang baru.  

Penanaman bakteri dilaksanakan dengan cara mengambil 0,5 ml 

menggunakan mikropipet dari pengenceran 10-2-10-5 dengan meneteskan/ditanam 

pada media Natrium Agar (NA) secara duplo kemudian diratakan menggunakan 

batang penyebar. Pada tahapan ini dilakukan untuk digunakan nantinya sebagai 

jumlah koloni pada pengenceran keberapa yang digunakan. Hasil pengenceran di 

ulang 2 kali, kemudian cawan petri diinkubasi dalam posisi terbalik selama 1x24 

jam dengan suhu 370C. 

Metode yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni adalah metode 

cawan hitung. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah cawan petri yang 

mengandung koloni antara 30-300. Jika tidak ada, maka dipilih yang mendekati 

300. Prinsip dari metode ini adalah jika sel mikroba yang masih hidup 

ditumbuhkan dalam media, maka mikroba tersebut akan berkembangbiak dan 

membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung tanpa 

menggunakan mikroskop. Rumus menghitung jumlah koloni adalah sebagai 

berikut (Omar et al., 1996; Irfan, 2014). 

Jumlah koloni/ml = 
1

Vol.  Sample 
x 

1

Faktor Pengencera𝑛
 x Jumlah koloni dalam cawan. 

3.4.4. Pemurnian Isolat Murni 

 Koloni bakteri yang sudah tumbuh selanjutnya dilakukan pemurnian untuk 

didapatkan isolat murni. Pemurnian dilakukan dengan menggunakan teknik 

goresan T dapat dilihat pada Gambar 3.4. Penggoresan dilakukan di ruang 

laminar air flow Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi (PEM) 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  
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Gambar 3.4. Ilustrasi teknik goresan T. 

Pada pembuatan koloni tunggal ini menggunakan teknik gores T yang 

dilakukan dengan cara menggoreskan biakan pada jarum ose ke medium agar 

pada petridish. Penggoresan dilakukan dengan goresan T (dibagi 3). Daerah 1 

merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel pertama 

sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni 

tunggal. Selanjutnya pilih cawan petri yang mengandung bakteri dengan ciri-ciri 

warna, koloni dan tepi yang sama. Isolat yang didapatkan masing-masing 

diinokulasi secara aseptis di media nutrient agar miring pada botol spesimen 

untuk di uji aktivitas bakteri Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR). 

3.5.    Parameter Pengamatan  

3.5.1. Karakterisasi Bakteri Secara Makroskopis 

Bakteri hasil inkubasi diamati secara langsung (makroskopis) pada bentuk 

koloni, tepi koloni, permukaan koloni dan warna koloni berdasarkan buku 

panduan Bergey’s Manual of Determinative Ninth Edition (Hefdiyah dan Shovitri, 

2014). Tabel parameter pengamatan morfologi makroskopis (Saragih, 2013) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Parameter Pengamatan Morfologi Secara Makroskopis 

Variabel Kriteria 

Bentuk koloni 

 

 

 

Tepi koloni 

 

Permukaan koloni 

 

Warna 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, kompleks. 

Halus, bergelombang, lobat, tidak teratur, sillat, 

bercabang, woll, benang, rambut. 

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

tumbuh ke dalam media, krateriform. 

Berwarna (sebutkan), tidak berwarna. 

3 

1 

2 
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Adapun bentuk karakteristik morfologi bakteri dapat diamati sesuai Gambar 

dibawah ini : 

 
Bulat 

 
Bulat dengan tepi 

bergelombang 
 

 
Bulat dengan tepi 

timbul 

 
Permukaan kusut 

(wrinkled) 

 
Konsentrik 

 

 
Menyebar tidak 

teratur 
Filamen Bentuk- L 

 
Filiform 

 
Rhizoid Kompleks 

 
Bulat dengan tepi 

berserabut 

Gambar 3.5. Bentuk koloni bakteri (Hadioetomo,1993). 
 

 
Gambar 3.6. Bentuk morfologi tepian koloni bakteri(Hadioetomo, 1993). 
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Gambar 3.7. Bentuk morfologi permukaan koloni  bakteri (Hadioetomo, 1993). 
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3.5.2. Karakterisasi Bakteri Secara Mikroskopis 

1.       Pewarnaan Gram  

Pada pengamatan secara mikroskopis dilakukan dengan pewarnaan gram. 

Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan bakteri menjadi dua kelompok 

yakni, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri  yang dikelompokkan 

sebagai gram positif apabila selnya terwarnai biru/ungu kristal, dan gram negatif 

apabila selnya terwarnai merah muda hingga merah (Safrida dkk., 2012).  

Prosedur kerja dilakukan sebagai berikut: bersihkan kaca preparat dengan 

alkohol 70% kemudian di fiksasi di atas bunsen, beri label pada bagian bawah 

preparat glass, pijarkan jarum ose kemudian dicelupkan ke aquades dan teteskan 1 

ose aquades pada kaca preparat menggunakan jarum ose, pijarkan lagi jarum ose 

dan diambil bakteri dari media dengan cara aseptik lalu diratakkan di atas kaca 

preparat, keringkan teteskan larutan zat warna kristal violet sebanyak 1 atau 2 

tetes keringkan selama 30 detik, cuci dengan aquades, keringkan preparat dengan 

dianginkan, kemudian teteskan 1 atau 2 tetes larutan lugol selama 1 menit 

kemudian bilas dengan alkohol 70% dan di cuci dengan aquades, terakhir tetes 

larutan Safranin sebanyak 1-2 tetes selama 30 detik kemudian bilas dengan 

aquades kembali dikeringkan dan diamkan terakhir amati dibawah mikroskop. 

Pengamatan dilakukan dengan meletakkan standar bakteri gram positif dan 

gram negatif yang telah diketahui sebelumnya disamping bakteri yang akan 

diamati, sehingga ketika melakukan pengamatan, bakteri yang diperoleh dapat 

dengan mudah digolongkan kedalam bakteri gram positif ataupun gram negatif. 

3.5.3.  Identifikasi Bakteri PGPR 

1.       Uji Reaksi Biokimia 

Uji biokimia akan dilakukan sampai tingkat genus dan jika memungkinkan 

akan dilanjutkan sampai tingkat spesies. Uji biokimia akan merujuk berdasarkan 

buku panduan Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 

a. Uji Oksidase 

Satu ose isolat bakteri dioleskan pada kertas oksidase. Pengamatan 

dilakukan pada perubahan warna kertas. Uji positif ditandai dengan perubahan 

warna kerta menjadi biru dan uji negatif ditandai dengan tidak terjadi perubahan 

warna pada kertas (Anggraini dkk., 2016). 
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b. Uji Katalase  

Cara kerja dari uji katalase yaitu larutan H2O2 3% diteteskan pada kaca 

objek. Kemudian satu ose isolat bakteri diambil, kemudian dipindahkan ke atas 

kaca objek dan dicampurkan. Uji positif ditandai dengan terbentuknya 

gelembung-gelembung pada kaca objek dan uji negatif ditandai dengan tidak 

terbentuknya gelembung-gelembung pada kaca objek (Anggraini dkk., 2016). 

c. Uji Triple Sugar Iron Agar (TSIA) 

Cara kerja dari uji TSIA ialah diambil satu ose isolat bakteri, kemudian 

diinokulasi ke dalam media dengan goresan zigzag pada bagian miring (slant) dan 

ditusukkan pada bagian dasar (but). Media diinkubasi pada suhu 28oC selama 18-

24 jam (Anggraini dkk., 2016). Uji TSIA bertujuan untuk membedakan jenis 

bakteri berdasarkan kemampuan memecahkan glukosa, laktosa, sukrosa dan 

pembebasan sulfida. Selain itu uji TSIA berfungsi untuk mengetahui apakah 

bakteri tersebut menghasilkan gas hydrogen sulfide (H2S) atau tidak. Hasil tes 

yang positif dihasikan dengan terjadinya perubahan warna merah dan kuning 

dibagian butt dan slant, perubahan warna hitam menunjukkan terbentuk gas H2S 

(Khotimah, 2013). 

Interpretasi hasil : 

1. Hasil memfermentasi glukosa: bila pada dasar  (butt) media warna kuning, 

maka bersifat asam. Apabila lereng (slant) berwarna merah maka bersifat basa. 

Kode untuk hasil seperti ini adalah K/M dan begitu sebaliknya, jika warna 

dasar (butt) tetap merah serta warna lereng (slant) berwarna kuning maka kode 

untuk hasilnya adalah M/K. 

2. Memfermentasi semua karbohidrat: bila pada dasar (butt) media berwarna 

kuning, maka bersifat asam. Kemudian apabila lereng (slant) berwarna kuning, 

maka bersifat asam. Kode untuk hasil seperti ini adalah K/K. 

3. Tidak memfermentasikan semua karbohidrat : bila pada dasar (butt) media 

berwarna merah dan lereng (slant) berwarna merah, maka bersifat basa. Kode 

untuk hasil seperti ini adalah M/M. 

d. Uji Indol dan Motilitas 

Menurut Yusuf (2009), uji motilitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

bakteri tersebut motil (bergerak) atau tidak, serta untuk mengetahui produksi indol 
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dari Trytophane. Uji motilitas ini menggunakan media sulfur indole motility (SIM) 

tegak. Hasil positif (motil) apabila terdapat rambatan rambatan (berwarna keruh) 

disekitar bekas tusukan jarum pada media, dan hasil negatif (non motil) tidak 

terdapat rambatan-rambatan (berwarna keruh) disekitar bekas tusukan jarum ose 

pada media. Kemudian untuk melihat produksi senyawa indol pada bakteri, 

diteteskan senyawa kovacks ke dalam tadung reaksi yang sudah berisi isolat 

(Sardiani dkk., 2015). Bakteri yang indol positif akan memecahkan asam amino 

Tryptophane menjadi indol, yang bereaksi dengan reagen kovacks sehingga 

menghasilkan warna merah (cincin merah). Sedangkan jika bakteri menghasilkan 

reaksi negatif maka warna tidak akan berubah tetap berwarna kuning (Shears dan 

Hart, 1996). 

e. Uji Sitrat 

 Pengujian sitrat ini menggunakan media Simmon Citrate Agar dengan 

teknik goresan, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam (Khotimah, 

2013). Warna biru menunjukkan reaksi positif  dan warna hijau menunjukkan 

reaksi negatif Simmon Citrate Agar (Sardiani dkk., 2015). Perubahan warna ini 

terjadi karena di dalam media simmon’s sitrat terdapat pH indokator Brom 

Thymol Blue (Huda dkk., 2012). 

f. Uji Urea  

 Menurut Sardiani dkk. (2015) untuk uji sitrat menggunakan media 

Christensens Urea Medium. Perubahan warna kuning menjadi warna merah 

berarti menghasilkan reaksi positif. 

g. Uji fermentasi karbohidrat 

 Uji fermentasi menggunakan lima jenis karbohidrat yaitu glukosa, laktosa, 

manid, maltosa dan sakrosa. Menurut Huda dkk. (2012) uji positif ditandai dengan 

adanya perubahan warna pada masing masing media cair yang mengandung 

karbohidrat (glukosa, sakarosa, laktosa dan maltosa) dari merah menjadi kuning. 

3.5.4. Uji Aktifitas Biologi Bakteri PGPR 

1.       Uji IAA Secara Kualitatif  

Bakteri yang mampu menghasilkan IAA di uji secara kualitatif dengan 

metode kolorimetri menggunakan reagen salkowski (Gordon dan Weber, 1951). 

Pembuatan reagen salkowski menurut Gordon dan Weber 1951 yaitu dengan 
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mengambil 1 ml 0.5 M FeCl3 di tambah 50 ml HClO4 50% [v/v], selanjutnya 

disimpan dalam botol yang tidak tembus cahaya atau ditutup dengan alumunium 

foil. (FeCl3 0.5M = 1.35 g / 10 ml) (HClO4 50% = 25 ml HClO4 + 25 ml Aquades). 

Isolat yang terdapat di dalam botol spesimen diambil menggunakan jarum ose  

secara  aseptis  dan  ditumbuhkan pada media NA yang diperkaya L-triptofan 

dengan dibagi menjadi 4 sisi dan digoreskan secara zigzag setiap sisi. Media 

tersebut kemudian diinkubasi selama 2 x 24 jam, kemudian tetesi dengan reagen 

Salkowski. Isolat yang positif mampu menghasilkan IAA secara kualitatif akan 

berwarna merah muda, warna merah muda yang semakin pekat menunjukkan 

kandungan IAA yang dihasilkan oleh bakteri semakin tinggi (Dewi dkk., 2016). 

2.Uji Kemampuan Melarutkan Fosfat 

Isolat murni koloni tunggal bakteri yang disimpan pada cawan petri 

ditumbuhkan dengan cara koloni tunggal bakteri diambil menggunakan jarum ose 

secara aseptis dengan cara ditotol pada media pikovskaya. Media tersebut 

diinkubasi selama 7 hari (168) jam dalam inkubator bakteri dengan suhu 370C. 

Koloni yang tumbuh dan mampu membentuk zona bening seperti pada Gambar 

3.8. diindikasikan sebagai isolat yang mampu melarutkan fosfat. 

 
Gambar 3.8.  Koloni Bakteri Pelarut Fosfat (BPF) pada Media Pikovskaya yang  

Membentuk Zona Bening (Santosa, 2007). 
 

Kemampuan isolat dalam melarutkan fosfat dapat dilihat dari terbentuknya 

zona bening pada medium Pikosvskaya (Islamiati dan Zulaika, 2015). Menurut 

Karpagam dan Nagalakshmi (2014) perhitungan indeks kelarutan fosfat (IKF) 

pada masing-masing koloni untuk mengetahui daya degradasi bakteri terhadap P 

dengan rumus berikut : 
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IKF =   
A

B
 

Keterangan :  

A     = Diameter total (diameter koloni + diameter zona 

bening)  

B     = Diameter koloni  

 

 

Gambar 3.9. Cara Menghitung IKF. 

Koloni yang tumbuh dan mampu membentuk zona bening diindikasikan 

sebagai isolat yang mampu melarutkan fosfat. Adapun kategori pengukuran 

indeks kelarutan fosfat (IKF) dengan mengukur zona bening yang terbentuk 

berdasarkan Ruwandani dkk. (2016) adalah sebagai berikut : 

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 

Sumber: Ruwandani dkk., (2016). 

3. Uji Daya Hambat terhadap Patogen Fusarium sp.  

Uji daya hambat bakteri PGPR dilakukan berdasarkan metode Sutariati dan 

Wahab (2012), menggunakan metode seleksi awal untuk mendapatkan isolat yang 

berpotensi sebagai agen biokontrol. Uji daya hambat dilakukan dengan menanam 

Fusarium sp. dengan jarak 3 cm dari tepi cawan petri sebelah kiri dan sebelah 

kanan diletakkan bakteri PGPR seperti pada  Gambar ilustrasi 3.10. 
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A 

Keterangan: 

A    = Patogen Fusarium sp. 

B    = Bakteri PGPR 

R1 = Jari-jari pertumbuhan patogen 

Fusarium sp. kearah tepi kiri 

(dinding cawan). 

R2 = Jari-jari pertumbuhan patogen 

Fusarium sp. ke arah bakteri. 

3 cm 

B 

 

A 

R1 R2 

3 cm 

Gambar 3.10. Uji Daya Hambat Bakteri PGPR Terhadap Patogen Fusarium sp. 
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Uji daya hambat dilakukan dengan menginkubasi selama 5 hari dalam 

inkubator jamur dengan suhu ruang, Kemudian pengamatan dilakukan setiap hari 

terhadap pertumbuhan patogen dengan mengukur jari-jari pertumbuhan patogen 

Fusarium sp. kearah tepi kiri (dinding) patogen (R1) dan jari-jari pertumbuhan 

patogen Fusarium sp. ke arah bakteri (R2), selanjutnya data yang diperoleh 

digunakan untuk menghitung daya hambat dengan rumus :  

Daya hambat =
(R1 − R2)

R1
× 100% 

 

3.6.   Analisis Data 

Data yang didapatkan akan di sajikan dalam bentuk gambar dan tabel. 

Analisis data jumlah koloni dihitung dengan menggunakan rumus jumlah 

koloni/ml, sehingga diperoleh kepadatan dan populasi bakteri yang terdapat pada 

tanah rizosfer perkebunan kelapa sawit. Bakteri di karakterisasi secara 

makroskopis dan mikroskopis disesaikan buku panduan Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology, kemudian melihat aktivitas biologi bakteri dengan 

menguji IAA secara kualitatif, uji kemampuan melarutkan fosfat, dan uji daya 

hambat sebagai agen biokontrol. 


