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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2016 sampai dengan Juli 

2016 di Laboratorium Plant Protection R&D PT. Arara Abadi, Perawang Desa 

Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laminar air flow, 

spektrofotometer, autoklaf, inkubator, shaker, pipet mikro, sentrifuge, oven, 

microwive, tabung reaksi, cawan petri, erlenmeyer, gelas kimia, lampu bunsen, 

klip plastik, kawat ose, pingset, spatula, saringan  dan nampan. 

 

3.2.2. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat Bacillus subtilis 

B121 dan B065 didapat dari koleksi Laboratorium Plant Protection R&D , susu 

skim, molase, K2HPO4, MgSO4, kentang, sukrosa, air kelapa, pepton, glukosa, 

beef ekstrak, agar, air steril, serbuk gambut, alcohol, kaolin, fosfat alam (SP-36), 

kapur pertanian, dan zeolit. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif 

kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : optimasi waktu 

pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis B121 dan B065, optimasi medium yang 

digunakan, dan formulasi bentuk bahan pembawa. Hasil data dari penelitian 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Media 

1. Pensterilan Alat dan Bahan 

Peralatan disterilkan menggunakan autoklaf yaitu cawan petri, erlenmeyer, 

gelas kimia dan tabung reaksi pada suhu 160°C selama 2 jam. Tip mikropipet, 
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NA, NB dan media sumber substrat disterilkan pada suhu 120°C selama 2 jam. 

Peralatan segera pakai seperti Jarum Ose disterilkan dengan alkohol 96% 

selanjutnya dibakar menggunakan Bunsen.  

 

2. Pembuatan Media NA dan NB 

Timbang Beef extract powder sebanyak 3 gram, Pepton 5 gram, Glukosa 

2,5 gram dan Agar 20 gram. Beef extract powder, Pepton, dan Glukosa 

dimasukkan dalam 1000 ml air kemudian diaduk rata dengan menggunakan stir 

setelah itu dimasukkan kedalam erlenmeyer yang telah dimasukkan agar bubuk. 

Nutrient broth merupakan media untuk mikroorganisme yang berbentuk cair. 

Medium ini digunakan untuk perbanyaakan starter Bacillus subtilis. Pembuatan 

media NB sama dengan media NA tetapi tidak menggunakan agar. 

 

3.4.2. Peremajaan Isolat Bakteri Bacillus subtilis 

Peremajaan biakan Bacillus subtilis dilakukan dengan memindahkan atau 

memperbaharui biakan bakteri dari bakteri lama ke medium tumbuh yang baru 

secara berkala. Peremajaan biakan Bacillus subtilis kode isolat B121 dan B065 

menggunakan media padat NA. Setelah media dituangkan dalam cawan petridish 

selanjutnya digores pada media berbentuk zig-zag.  

 

3.4.3. Pembuatan Starter 

Optimasi medium dilakukan dengan menginokulasi 7,5 ml starter dengan 

populasi 10
8
 sel/ml kedalam media cair (NB) yaitu dengan cara mengambil 1 lup 

bakteri Bacillus subtilis kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi berisi media 

cair NB dan dishaker. Biarkan selama 1 hari dan warna agak bening kekuningan. 

Kemudian masukkan inokulan Bacillus subtilis  kode isolat B121 ke dalam 150 

ml media cair SKM, PSB, dan Air Kelapa. Untuk inokulan Bacillus subtilis kode 

isolat B065 juga dilakukan pada masing-masing media yang sama seperti Bacillus 

subtilis kode isolat B121. Semua perlakuan tersebut dishaker pada kecepatan 120 

rpm. 
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3.4.4. Optimasi Waktu, Medium dan Sumber Isolat Bacillus subtilis.  

Percobaan optimasi media dalam memperoleh pertumbuhan yang 

optimum dilakukan dengan menggunakan 2 isolat bakteri dan 3 jenis medium 

cair. 

a. Isolat Bakteri Bacillus subtilis yaitu : 

1. Strain Bacillus subtilis B121  

2. Strain Bacillus subtilis B065 

 

b. Komposisi 3 medium optimasi yaitu : 

1. M1 = Susu Skim Molase (SKM) 

Pembuatan media ini harus dalam keadaan homogen. Masukkan susu skim 

20 gram, K2HPO4 1,5 gram, MgSO4 1,5 gram dan molase 15 ml (per liter) aduk 

bahan hingga rata dengan menggunakan stir. Selanjutnya dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer kemudian ditutup dengan plastik dan kertas lalu diikat dengan tali. 

Sterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Medium cair SKM 

150 ml yang sudah steril didinginkan kemudian dimasukkan 7,5 ml starter dengan 

populasi 10
8
 dan dishaker. 

 

2. M2 = Potato Sugar Borth (PSB) 

Kentang ditimbang sebanyak 200 gram lalu dikupas dan dipotong kecil-

kecil, kemudian dicuci sampai bersih. Kentang direndam dalam air dan 

dipanaskan sampai mendidih selama 15 menit. Kemudian disaring dan ekstraknya 

dicampur dengan gula 20 gram (per liter) aduk bahan hingga rata dengan 

menggunakan stir. Selanjutnya masukkan dalam erlenmeyer dan dicukupkan 

volumenya kemudian ditutup dengan plastik dan kertas lalu diikat dengan tali. 

Sterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Medium cair PSB 

150 ml yang sudah steril didinginkan kemudian dimasukkan 7,5 ml starter dengan 

populasi 10
8
 dan dishaker. 

 

3. M3 = Air Kelapa  

Air kelapa yang digunakan yaitu air kelapa tua yang diambil dari kedai 

yang menjual kelapa. Sebelum dimasukkan ke dalam erlenmeyer, air kelapa 1 L 
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disaring terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan dalam erlenmeyer dan dicukupkan 

volumenya kemudian ditutup dengan plastik dan kertas lalu diikat dengan tali. 

Sterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Medium Air kelapa 

150 ml yang sudah steril didinginkan kemudian dimasukkan 7,5 ml starter dengan 

populasi 10
8
 dan dishaker. 

Laju pertumbuhan bakteri diamati pada pertumbuhan optimum dalam 

medium yang digunakan dan sumber isolat. Laju pertumbuhan bakteri diukur 

menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nm pada 0, 3, 6, 

9, 12, 24, 36, dan 48 jam setelah inkubasi. Setiap kultur diamati nilai 

absorbansinya dan dilakukan platting medium cair pada pengenceran serial 

tertentu sebanyak 0,1 suspensi bakteri ke dalam media padat NA. Jumlah bakteri 

tertinggi menunjukkan pertumbuhan yang optimal bagi pertumbuhan bakteri 

Bacillus subtilis. Setelah inokulasi untuk mengetahui waktu yang tepat, 

selanjutnya dilakukan pemanenan kultur bakteri yang akan diformulasikan.  

 

3.4.5. Formulasi Bahan Pembawa  

Bahan pembawa yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambut dan 

talcum powder. Gambut dan talcum powder yang digunakan berasal dari Plant 

Protection R&D PT. Arara Abadi. Bahan pembawa ini akan diformulasikan dalam 

tiga bentuk yaitu serbuk, granul dan tepung. Penyiapan bahan pembawa tersebut 

sesuai dengan prosedur Somasegaran dan Hoben (1994). Formulasi bahan 

pembawa terdiri dari 3 komposisi yaitu : 

1. Bahan pembawa bentuk granul yaitu gambut 2,5 kg,  kaolin 0,5 kg, fosfat 

alam 0,5 kg, kapur pertanian 0,5 kg dan zeolit 1 kg dari total berat 

campuran yaitu 5 kg.  

2. Bahan pembawa bentuk serbuk yaitu gambut 0,7 kg, fosfat alam 0,1 kg, 

dan kaptan 0,2 kg dari total berat campuran yaitu 1 kg.  

3. Bahan pembawa bentuk tepung yaitu talcum powder 2 kg dan kapur 

pertanian sebanyak 1% dari total berat campuran . 

Semua bahan pembawa yang telah dikemas selanjutnya disterilisasi pada 

suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 25 menit.  
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3.4.6. Inokulasi Bakteri ke dalam Bahan Pembawa 

Cara melakukan inokulasi bakteri disesuaikan dengan bentuk yang 

diformulasikan.  

1. Inokulasi Bacillus subtilis bahan pembawa bentuk granul  

Alat yang diperlukan adalah mesin granulator. Tiga tahapan utama dalam 

proses pembuatan bahan pembawa granul yaitu persiapan bahan baku, pembuatan 

granul (granulasi) dan pengemasan.  

a. Persiapan bahan baku 

Bahan untuk membuat granul harus dalam bentuk tepung. Proses 

penghalusan dengan menggunakan blender. Setelah itu bahan baku diayak dengan 

saringan ukuran 100 mesh agar mendapatkan ukuran tepung yang seragam. Bahan 

yang tidak lolos ayakan diblender kembali. Kemudian bahan tersebut disterilisasi 

pada suhu 121
o
C dan tekanan 1 atm selama 15 menit dalam autoklaf. 

 

b. Granulasi 

Bahan tepung 5 kg dimasukkan ke dalam mesin glanulator kemudian 

disemprotkan inokulasi bakteri Bacillus subtilis yang sudah difermentasi selama 

24 jam pada medium SKM 2 L (Alhusaeri, 2011). Granul yang sudah terbentuk 

akan keluar dari pan dalam keadaan basah. Granul ini perlu dikeringkan hingga 

kadar air kurang lebih 5-10%. Pengeringan granul dilakukan dengan cara 

dibiarkan dalam nampan yang diletakkan dalam laminar air flow sampai kering. 

 

c. Pengemasan 

Granul yang berukuran seragam selanjutnya dimasukkan kantung plastik 

dan kemudian ditimbang. Granul dikemas dalam 25 gram/sachet. 

 

2. Inokulasi Bacillus subtilis bahan pembawa bentuk serbuk  

a. Persiapan bahan baku 

Bahan yang digunakan adalah gambut, kaptan dan fosfat alam. Bahan 

dihaluskan menggunakan blender. Kemudian bahan tersebut disterilisasi pada 

suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit. 
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b. Pencampuran 

Bahan-bahan yang sudah disterilisasi sebanyak 1 kg, dimasukkan dalam 

nampan. Setelah itu, bahan pembawa disemprotkan inokulasi bakteri Bacillus 

subtilis yang sudah difermentasi selama 24 jam pada medium SKM 400 ml 

(Alhusaeri, 2011). Selanjutnya dikeringkan dalam laminar air flow.  

 

c. Pengemasan  

Bahan yang sudah diinokulasi dikemas dalam 25 gram/sachet.  

 

3. Inokulasi Bacillus subtilis bahan pembawa bentuk tepung 

a. Persiapan bahan baku 

Bahan yang digunakan sudah dalam keadaan tepung yaitu talcum powder 

dan kapur pertanian. Aduk bahan hingga rata selanjutnya disterilisasi pada suhu 

121°C dan tekanan 1 atm selama 15 menit dalam autoklaf. 

 

b. Pencampuran 

Bahan yang sudah disterilisasi sebanyak 2 kg dimasukkan dalam nampan. 

Selanjutnya disemprotkan inokulasi bakteri Bacillus subtilis yang sudah 

difermentasi selama 24 jam pada medium SKM 700 ml (Alhusaeri, 2011). 

Selanjutnya dikeringkan dalam laminar air flow.  

 

c. Pengemasan  

Bahan yang sudah diinokulasi dikemas dalam 25 gram/sachet.  

 

3.4.7. Penyimpanan dan uiji viabilitas Bacillus subtilis pada Bahan Pembawa 

Bahan pembawa yang sudah diinokulasi dengan bakteri Bacillus subtilis 

lalu dikemas dan dimasukkan dalam plastik kemudian disimpan pada suhu 25°C 

dan 4°C. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada 0, 2, 4, 6 dan 8 minggu 

penyimpanan setelah pembuatan formulasi.  
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3.4.8. Uji Viabilitas Bakteri 

Uji viabilitas dilakukan pada penyimpanan 0, 2, 4, 6 dan 8 minggu setelah 

pembuatan formulasi bahan pembawa dan dilakukan dalam 4 kali ulangan. 

Perhitungan jumlah koloni, dilakukan dengan metode pencairan bertingkat yaitu 

10 gram sample + 90 ml aquades steril, dihomogenkan menjadi 10
-1

. Selanjutnya, 

pengenceran 10
-1

 diambil 1 ml + 9 ml aquades steril, dihomogenkan menjadi 10
-2 

hingga pengenceran 10
-5

. Kemudian sebanyak 0,1 ml suspensi dari pengenceran 

10
-4 

dan 10
-5

 dipipet ke dalam petri yang telah berisi medium padat NA dan 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C. Koloni bakteri yang tumbuh diamati 

dan dihitung total populasinya dengan menggunakan metode cawan agar (Total 

Plate Counting) (Richard, 2011), dengan rumus :  

 Populasi bakteri (CFU/ml) = α  x  1 

               V     df 

  

Keterangan: 

CFU  : Coloni Forming Unit 

α  : Rata-rata jumlah koloni/petri 

df : Faktor pengenceran 

V : Volume suspensi kultur yang disebarkan 

 

3.5. Analisis Data 

 Data yang telah diperoleh dari analisis yang dilakukan dilaboratorium 

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar. Penyajian data 

dalam bentuk tabel dan grafik dengan menggunakan program software Microsoft 

excel, yang meliputi optimasi waktu pertumbuhan dan formulasi bahan pembawa 

B. subtilis. 
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Bagan Alur Pelaksanaan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Kegiatan Penelitian 

 

ISOLAT Bacillus subtilis 

B065 dan B121 

Optimasi Waktu, 

Medium dan Sumber 

Isolat 

Waktu, medium dan 

sumber isolat terbaik 

 

PEMBUATAN FORMULASI 

BAHAN PEMBAWA AGEN 

BIOKONTROL 

 

1. Bentuk Granul 

2. Bentuk Serbuk 

3. Bentuk tepung  

 

Simpan pada suhu 25°C 

dan 4°C 

 

Uji viabilitas Bakteri pada 

0,2,4,6 dan 8 minggu 

 


