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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai Juli 2016 di 

Laboratorium Tissue Culture dan Laboratorium Plant Protection PT. Arara Abadi, 

Perawang Desa Pinang Sebatang Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah isolat bakteri 

yang didapat dari eksplan kultur jaringan yang terkontaminasi bakteri, media 

nutrient agar (NA), antibiotik, dan bahan kimia yang lainnya. 

Alat yang digunakan dalam penelitian  ini antara lain : alat tulis, kamera, 

buku-buku identifikasi, petridish, lup inokulasi, jarum inokulasi, bunsen, alkohol 

dan air steril, laminar air flow, inkubator, lemari pendingin, pipet digital, 

timbangan, microwave, mikroskop dan glass prepared, erlenmeyer, tabung reaksi, 

autoklaf, sudip, neraca analitik, magnetic stirer, hot plate, PCR dan lain-lain. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 

deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan 

akurat terhadap identifikasi bakteri sampai pada tingkat spesies dan pengendalian 

bakteri untuk bakteri yang bersifat patogen. Hasil dari penelitian ini akan disajikan 

dengan menggunakan metode deskriptif dalam bentuk gambar dan tabel. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Inventarisasi Bakteri Kontaminan Pada Laboratorium Kultur Jaringan 

Eucalyptus pellita. 

Mensurvei growth room 1,2,3,4,5,6,7,8 pada laboratorium tissue culture dan 

mendata kontaminasi yang ada. Memisahkan beberapa botol (eksplan) yang telah 

terkontaminasi sebagai sample bakteri dan beberapa botol (eksplan) yang sehat 

sebagai sample bakteri endofit.  
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3.4.2. Pembuatan Media Agar 

1. Sterilisasi Alat 

Tabung reaksi, labu erlenmeyer, ditutup dengan kapas berbalut kassa dan 

alumunium foil. Cawan petri, pinset, pipet tip, dibungkus kertas payung. 

Kemudian disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121°C selama 20 menit dan 

dikeringkan dalam oven. 

2. Pembuatan Media NA 

Prosedur kerja : 1,2 gram nutrien agar (NA) ditimbang dan dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer kemudian ditambahkan 50 mL akuades. Dipanaskan di atas hot 

plate hingga mendidih sambil diaduk dengan magnetic stirer sampai homogen, 

lalu dibiarkan beberapa saat. Dipipet sebanyak 4 mL dan dimasukkan ke dalam 

tiga buah tabung reaksi. Tabung reaksi ditutup dengan kertas khusus yang diikat 

dengan karet gelang. Dima                                                    -

                                                                           

3.4.3. Isolasi Bakteri Kontaminan 

a. Bakteri permukaan. Isolasi dilakukan dengan menggoreskan ujung jarum 

ose pada media kultur jaringan yang terkontaminasi bakteri, kemudian dengan 

hati-hati goreskan ke atas permukaan agar secara zig zag pada cawan petri 

sehingga didapatkannya isolat murni bakteri dari hasil plating tersebut 

(Dwidjoseputro, 2005). 

b. Bakteri endofit. Prosedur kerja : Batang eksplan dipotong kecil – kecil 

kemudian disterilkan dengan direndam dalam alkohol 70% dan klorox 5,25% 

masing-masing selama 10 menit dan terakhir dibilas dengan akuades steril selama 

10 menit sebanyak 2x. Potongan plantlet dimasukkan ke dalam 50 ml air steril di 

erlenmeyer, kemudian inkubasi pada inkubator shaker selama 30 menit pada suhu 

27°C. Sebanyak 100 µl suspensi plantlet disebar dengan menggunakan glass beads 

pada cawan petri (Suwanda, 2008). Lakukan pengenceran pada suspensi eksplan 

sampai ditemukannya isolat murni dari bakteri tersebut. 

3.4.4. Identifikasi Bakteri Secara Morfologi 

Identifikasi bakteri secara morfologis dilakukan dengan mengamati  

karakteristik bentuk, tepian, besaran diameter, dan elevasinya pada saat isolat 
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berumur 2 - 3 hari. Identifikasi bakteri secara morfologis mengacu pada buku 

Mikrobiologi dasar dalam praktek (Hadioetomo, 1990). 

3.4.5. Identifikasi Bakteri Secara Fisiologi (Reaksi Biokimia) (Suwanda, 2008) 

a. Pengujian Reaksi Dengan KOH  

Campurkan 1 lup biakan murni bakteri yang berumur antara 24 - 48 jam 

dengan 2 tetes KOH 3 % (w/v dalam H2O), kemudian diaduk berulang kali 

dengan menggunakan jarum ose. Angkat jarum ose dengan cepat berkali-kali dari 

permukaan suspensi, amati apakah terbentuk suspensi bakteri lengket yang 

terangkat seperti benang pada jarum ose. Apabila suspensi berubah menjadi 

berlendir, lengket dan terangkat seperti benang, menandakan tergolong bakteri 

Gram negatif (-). Apabila suspensi tetap encer, tidak terangkat dengan jarum 

ose, merupakan bakteri Gram positif (+). 

b. Uji Katalase 

Teteskan  2 tetes larutan H2O2  3% pada kaca obyek, ambil 1 ose bakteri  

(umur 24 – 48 jam) dan  campurkan  pada larutan H2O2 tersebut. Terbentuknya 

gelembung udara pada larutan tersebut mengindikasikan reaksi katalase positif. 

c. Hidrolisis Pati. 

Siapkan media dengan komposisi Nutrient broth (Difco) 8,0 g; soluble potato 

starch 10,0 g; Bacto agar (Difco) 15,0 g, aqua destilata 1000 ml. Autoclaf media, lalu 

tuang ke dalam cawan petri. Inokulasi inokulum bakteri berumur 24 - 48 jam pada 

permukaan agar, inkubasi pada suhu 28°C selama 4 hari. Ambil bakteri yang tumbuh 

dari permukaan media, lalu genang               L    ’  I       Apabila media 

berwarna biru menunjukan pati tidak terhidrolisis. Menjadi jernih menunjukan pati 

telah terhidrolisis. 

d. Pengujian Endospora 

Pengujian endospora dilakukan untuk melihat bakteri dapat tumbuh pada 

kondisi yang tidak menguntungkan. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

memanaskan bakteri pada suhu 80°C di water bath selama 10 menit, kemudian 

tumbuhkan bakteri tersebut ke dalam media NA. Inkubasi selama 48 jam. Apabila 

terdapat koloni bakteri yang tumbuh, maka pengujian endospora dikatakan positif. 

e. Uji Oxidatif Dan Fermentatif (OF) /Aerob Atau Anaerob. 

Siapkan bahan media pengujian dalam 1 liter media dengan komposisi Pepton 
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2,0 gram, NaCl 3,0 gram, KH2PO4 0,3 gram, Agar 3,0 gram, Bromotymol blue (1%) 

3,0 ml. Larutkan semua bahan yang telah disiapkan, sesuaikan  pH media hingga 7,1. 

Tuangkan media kedalam tabung reaksi berdiamater  13 mm sebanyak 4,5 ml per 

tabung, Autoclave pada temperatur 121
° 

C selama 20 menit. Dinginkan media 

sampai 50°C, lalu tambahkan ke dalam tiap - tiap  tabung 0,5  ml  larutan  glukosa 

10%  yang  disterilkan dengan  cara  filtrasi  atau  di  autoclave  secara  terpisah  

dari media. Ambil  sedikit  bakteri  yang  akan  diidentifikasi  dengan menggunakan 

jarum  inokulasi,  lalu  tusukkan  jarum  tersebut pada media. Inokulasikan masing-

masing bakteri pada dua tabung, kemudian pada salah satu tabung segera 

tambahkan  parafin  atau  vaselin  steril  setebal 1 cm untuk menciptakan kondisi 

anaerob, sedangkan tabung  lainnya dibiarkan dalam kondisi aerob (tanpa 

parafin/vaselin). Inkubasi selama 72 jam atau lebih pada suhu ruangdan amati  

perubahan  warna  media. Perubahan  warna  media menjadi  kuning pada tabung 

yang tidak diberi parafin tetapi tidak berubah pada tabung yang diberi  parafin, 

menunjukan metabolisme oxidative dari glukosa. Perubahan warna media menjadi 

kuning terjadi pada kedua tabung, menunjukan metabolisme  fermentatif. Jika  

terdapat  produksi  gas,  akan terlihat pada tabung yang diberi paraffin. 

f. Levan  

Tipe  koloni  terbentuk  pada  medium  dengan komposisi 5% sukrose 

Nutrient Agar. Koloni biasanya berukuran 3 - 5 mm setelah diinkubasi selama 

tiga hari pada suhu 28ºC. Bakteri yang  tergolong Levan positif  apabila  koloni  

yang berkembang pada Medium 5% Sukrosa Nutrient Agar berbentuk 

cembung/convex. Pengujian levan negatif, apabila permukaan koloni bakteri tidak 

cembung dan pertumbuhan koloni kurang berkembang. 

g. Pengujian Potato Soft Rot (Busuk Lunak Pada Kentang) 

Cuci umbi kentang dan rendam dalam alkohol selama 10 detik diikuti dengan 

sterilisasi menggunakan pembakaran pada api Bunsen. Iris kentang dengan 

ketebalan 7 - 8 mm. Letakkan  pada  kertas  saring  steril  yang  telah  dilembabkan 

pada  cawan  petri  atau  tempat  yang  serupa  dengan  cawan petri dan tambahkan air 

sampai 3 - 4 mm pada cawan. Buatlah irisan melintang pada kentang dan oleskan 

dengan isolat bakteri berumur 24 jam pada medium agar. Buatlah preparat yang 

tidak diolesi oleh koloni bakteri untuk dijadikan sebagai control. Inkubasi pada 
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tempat yang gelap dengan suhu 28
o
C selama  24 jam.  

h. Reduksi Nitrat Pada Kondisi Anaerob (Untuk Acidovorax, Pseudomonas) 

Siapkan media dengan komposisi Yeast extract 5 g, KNO3 3 g, Noble agar 1 g, 

NH4H2PO4 1 g, KCl 0,2 g, MgSO4, 7H2O 0,2 g. Bagi media kedalam tabung reaksi 

masing-masing 5 ml sebelum diautoklaf. Inokulasi media dengan inokulum dan 

tutup dengan 3% agar Noble atau mineral oil steril. Inkubasi pada 28°C sampai 5 

hari.Bila ada pertumbuhan bakteri uji denitrifikasi adalah positif. 

i. Modifikasi Media KB 

Pada 950 ml media KB (20,0 g Proteose pepton Difco; 1,5 g K2HPO4; 1,5 g 

MgSO4.7H2O; 15,0 ml Glycerol; 15,0 g Agar; 1000 ml Aquadestilata) yang telah 

diautoklaf, ditambahkan bahan-bahan antibiotik berikut: Cycloheximide 75 mg, 

Penicilin 75 mg. Campurkan  antibiotik ke dalam 10 ml 95% ethanol dan kemudian 

encerkan dengan 40 ml aquadestilata steril, sebelum ditambahkan kedalam 950 ml 

media KB suhu sekitar 50°C. Media modifikasi KB sesuai untuk isolasi semua 

Pseudomonas yang menghasilkan pigment fluorescens dari bahan tanaman. 

Pseudomonas menghasilkan diffusible pigment fluoresen berwarna kuning, hijau 

atau biru setelah 24 - 48 jam. Koloni fluoresens diamati di bawah   lampu UV dengan 

panjang gelombang 366 nm. Konfirmasi harus dilakukan untuk memastikan isolat 

bakteri yang diperoleh dari isolasi menggunakan media modifikasi KB termasuk 

spesies Pseudomonas viridiflava. 

j. Oksidase 

Bakteri ditambahkan pada media NA selama 48 jam. Koloni bakteri diambil 

dengan spatula kaca dan diletakkan diatas gelas objek. Diteteskan larutan N,N,N,N- 

Tetramethyl-P-Phenylenediamine 1 % dan diaduk. Apabila warna koloni bakteri 

berubah menjadi ungu (magenta) berarti reaksi bersifat positif. 

k. Uji Hipersensitif Pada Tembakau 

Uji hipersensitif merupakan teknik diagnosis yang baik untuk memisahkan 

bakteri patogenik dan non patogenik. Memasukkan suspensi bakteri ke dalam 

jaringan daun dengan cara menyuntikan jarum halus diameter 0,4 mm diantara 

kedua epidermis daun, selanjutnya tekan suntikan untuk memasukan suspensi 

bakteri sehingga suspensi bakteri masuk ke  dalam epidermis daun tanpa merusak 

epidermis daun. Adanya zoning (bagian tampak kebasahan) pada daun yang terisi 



16 
 

suspensi bakteri berarti cara memasukan suspensi bakteri sudah benar. Selanjutnya 

daun tembakau diberi label dan dibiarkan selama 48 jam. Reaksi dinyatakan positif 

bila terbentuk gejala nekrotik pada jaringan daun  (pada daerah zoning), sedangkan 

jaringan daun yang tidak mengalami perubahan dalam waktu 48 jam hanya 

kekuningan berarti negatif.  

3.4.6. Identifikasi Bakteri Secara Molekuler 

Alur pengujian molekuler terdiri beberapa tahapan yaitu : 

1. Isolasi DNA. 

Isolasi DNA dengan menggunakan  Geneaid Genomic DNA Mini Kit. 

Pindahkan 1 ml kultur  bakteri yang berumur 24 jam pada tabung microcentrifuge 

1,5 ml. Sentrifus selama 2 menit pada kecepatan 12.000 rpm kemudian buang 

supernatan. Tambahkan 200 ml GT Buffer dan kemudian resuspensi dengan 

menggunakan pipet, inkubasi pada suhu ruang selama 5 menit. Tambahkan 200 µl 

GB Buffer dan kemudian divortex selama 5 detik. Inkubasi pada water bath 70º C 

selama 10 menit dengan selang setiap 3 menit sampel dikocok. Saat yang 

bersamaan, panaskan Elusi Buffer (100 ml per sampel) pada suhu 70º C untuk 

DNA Elusi.  

Tambahkan 200 µl etanol absolut 96% dan langsung dikocok, dan apabila 

masih terdapat endapan, kocok dengan menggunakan pipet. Persiapkan kolum GD 

di dalam 2 ml collection tube. Pindahkan semua larutan sampel (termasuk 

endapan) ke dalam kolum GD. Sentrifus pada kecepatan 12.000 rpm selama 2 

menit. Buang larutan yang terdapat pada 2 ml collection tube dan tempatkan 

kolum GD pada 2 ml collection tube yang baru. 

Tambahkan 400 µl W1 ke dalam kolum GD. Sentrifus pada kecepatan 

12.000 rpm selama 30 detik. Buang larutan pada collection tube dan pasangkan 

kembali kolum GD pada collection tube. Tambahkan 600 µl buffer wash ke dalam 

kolum GD. Sentrifus pada kecepatan 12.000 rpm selama 30 detik. Buang larutan 

pada collection tube dan pasangkan kembali kolum GD pada collection tube. 

Sentrifus kembali selama 3 menit pada kecepatan 12.000 rpm untuk 

mengeringkan matrik kolum. 

Pindahkan kolum GD yang telah kering ke dalam 1,5 ml microcentrifuse 

tube yang baru. Tambahkan 100 µl buffer elusi yang telah dipanaskan ke dalam 
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bagian tengah matrik (saringan) kolum. Biarkan selama 3 menit untuk 

memastikan buffer elusi diabsorpsi oleh matrik. Sentrifus pada kecepatan 12.000 

rpm selama 30 detik umtuk melarutkan DNA murni. 

2. Amplifikasi Gen 16S-rRNA Dengan PCR.  

Amplifikasi gen 16S-rRNA dengan PCR Primer yang digunakan adalah 

primer universal untuk domain bakteri berupa forward primer 27 - f (AGA GTT 

TGA TCC TGG CTC AG) dan reverse primer 142 - r (GGT TAC CTT GTT ACG 

ACT). Semua komponen reaksi dicampur ke dalam microtube dan dimasukkan ke 

dalam mesin PCR. Komposisi bahan PCR sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Komposisi PCR 

 1 X 27 X 

PCR buffer (µl) 5 135 

Dntp (µl) 0,5 13,5 

MgCl (µl) 2,5 67,5 

Taq (µl) 0,25 6,75 

Primer (µl): 1. 27 For. 0,1 2,7 

                    2. 142 Ref. 0,1 2,7 

Template (sampel) (µl) 4 

12,55 

4 

338,85 Air (H2O) (µl) 

 

Tahapan PCR terdiri dari pre-denaturasi 94
o
C selama 2 menit, tahap 

denaturasi 92
o
C selama 30 detik, tahap annealing 55

o
C selama 30 detik, tahap 

elongasi 72
o
C selama 1 menit. Proses PCR terdiri dari 30 siklus, selanjutnya post 

PCR pada suhu 75
 o

C selama 20 menit dan tahap stop PCR pada suhu 4
o
C. Hasil 

PCR disimpan pada suhu -20
o
C atau langsung dielektroforesis. 

3. Elektroforesis Hasil PCR 

Elektroforesis dilakukan secara horizontal pada agarose 1% dengan 

tegangan 100 volt selama 20 menit dalam larutan TAE 1x. Alat yang digunakan 

adalah alat elektroforesis MUFID. Gel berisi DNA hasil elektroforesis direndam 

dengan Ethidium Bromide (EtBr) selama lima menit, kemudian dibilas dengan 

aquadest selama 3 menit. Agar-agar yang telah direndam dalam EtBr kemudian 

dilihat dan diamati pada UV transluminator (Anugrah et al., 2014). 

 

 



18 
 

4.  Sequencing.  

Semua bakteri yang ditemukan akan dikirim ke lembaga pihak ketiga untuk 

diidentifikasi secara molekuler. 

3.4.7. Uji Ketahanan Bakteri Terhadap Antibiotik.  

Pengujian ketahanan bakteri terhadap antibiotik dilakukan dengan 

menggoreskan bakteri uji pada media agar yang mengandung antibiotik. Kultur 

bakteri berumur 24 jam digores pada media agar NA yang telah dicampur dengan 

antibiotik. Jenis antibiotik yang digunakan yaitu streptomisin 10 ppm, ampisillin 

10 ppm, rifampisin 5 ppm, kloramfenikol 30 ppm, dan kanamisin 30 ppm (Yi fang 

dan Hsu, 2012).  Pengamatan dilakukan setiap hari dengan mengamati 

kemampuan tumbuh bakteri. Isolat yang mampu tumbuh pada media yang 

mengandung antibiotik dikategorikan sebagai tahan terhadap antibiotik dan 

sebaliknya rentan. 

 


