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III. MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari-April 2017. Sampel 

tanah diambil dari tanah yang berada di Hutan Tanaman Karet Kampung Sungai 

Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Seluas 20 Ha. Isolasi dan 

karakterisasi bakteri dilakukan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau serta UPT Dinas Kesehatan dan Lingkungan.  

3.2 Alat dan Bahan Penelitian  

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

gelas beaker, mikroskop, autoklaf, pH meter, vortex, cawan petri, plat pemanas, 

batang kaca penyebar, erlenmeyer, thermometer, timbangan elektrik, laminar air 

flow, jarum ose, tabung reaksi, meteran, parang, kunci pas, batang L dan bor 

tanah. Bahan yang digunakan adalah NaCl fisiologis, alkohol, Nutrient Agar 

(NA), media pikovskaya, aquades, aluminium foil, kapas, kertas dan label.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah tanah hutan karet 

rakyat, diambil dengan cara purposive sampling. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan metode observasi, yaitu dengan mengambil sampel tanah 

di Hutan Karet Rakyat di Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak, kemudian Isolasi dan identifikasi bakteri pelarut fosfat dilakukan 

di Laboratorium Patologi Entomologi dan Mikrobiologi (PEM). Pengamatan 

terhadap bakteri pelarut fosfat meliputi pengamatan Makroskopis dan 

Mikroskopis, serta data yang didapat akan diinterprestasikan dalam bentuk 

deskriptif. 
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3.4   Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling (Rohyani 

dkk., 2014). Sampel tanah yang digunakan yaitu tanah yang diambil dari hutan 

karet rakyat seluas 20 ha terdiri dari beberapa titik sampel lihat pada gambar 3.1  

20 Hektar 

               5 Ha                5 Ha 

  

                                    

 

    5 Ha       5 Ha 

         Gambar 3.1. Titik Pengambilan Anak Sampel. 

Sampel tanah diambil dari lapisan atas permukaan sampai kedalaman 30 

cm yaitu, 0-10 cm, 10-20 cm dan 20-30 cm dan setiap 5 ha hutan karet diambil 3 

titik sampel lihat pada Gambar 3.1. Lokasi sampel yang diambil tanahnya 

dibersihkan dari serasah, kemudian ring tanah yang disiapkan dicuci 

menggunakan air bersih, lalu bilas menggunakan air steril, semprot dengan 

alkohol 90 % dan apabila masih ada noda yang tersisa sekat dengan tisu 

beralkohol. Selanjutnya ring tanah ditekan kedalam tanah, tanah yang berada 

didalam ring diambil menggunakan sptula, sampel tanah yang diambil 

dimasukkan kedalam plastik sterlil dan dikompositkan berdasarkan 

kedalamannya.  

3.4.2 Pengukuran pH Tanah 

 Prosedur kerja dalam analisis pH tanah yaitu, timbang 10 gr tanah, setelah 

tanah ditimbang kemudian masukkan kedalam labu erlenmeyer 250 ml kemudian 

ditambah dengan aquadest sebanyak 50 ml (pH H2O). Kemudian tanah yang 

sudah dicampur dengan air aquadest dihomogenkan menggunakan Shaker selama 

30 menit. Setelah dishaker selama 30 menit kemudian diukur dengan 

menggunkaan pH meter selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan, setelah 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali kemudian diratakan sehingga didapat pH 

yang sebenarnya (Fitrah,2015) 
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3.4.3 Pembuatan Media Pikovskaya 

Preparasi pembuatan media Pikovskaya dengan komposisi per liter sebagai 

berikut: 10 g Glukosa, 5 g Trikalsium fosfat (Ca3)PO4;  0,5 g (NH4)2 SO4;  0,2 g 

KCl;  0,1 g MgSO4 7.H2O;  MnSO4  (trace);  FeSO4  (trace);  0,5 g ekstrak ragi 

(yeast extract) dan 20 g agar bacto (Niswati, 2008). Menurut Saraswati dkk. 

(2007), larutkan dalam aquades sampai volume 1 L.  

Sterilisasi bahan media tersebut dengan autoklaf pada tekanan 0,1 MPa dan 

suhu 121oC selama 20 menit. Keluarkan media yang telah disterilkan dan 

dinginkan (didiamkan) sampai suhu mencapai ±45−50oC (hangat-hangat kuku). 

Tuang secara aseptik sebagian media (±600 ml) ke dalam cawan Petri steril (±15 

ml media pada setiap cawan Petri), goyang atau geser supaya permukaan media 

merata, dan diamkan sampai beku. Media ini merupakan media agar Pikovskaya 

untuk penanaman atau isolasi MPF. Tuang secara aseptik sebagian media (±400 

ml) ke dalam tabung reaksi steril (±15 ml media setiap tabung), letakkan pada 

posisi miring dengan sudut 30o C dan diamkan sampai dingin. Media ini 

merupakan media agar Pikovskaya miring untuk menyimpan biakan murni MPF.  

 

3.4.4 Enumerasi  Bakteri Pelarut Fosfat 

a. Pengenceran Sampel 

Pengenceran sampel tanah dilakukan secara aseptik di Laminar Air Flow. 

Sampel tanah ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan kedalam erlenmeyer 

yang berisi NaCl fisiologis kemudian dihomogenkan menggunakan orbital shaker 

selama 1 jam dengan kecepatan 100 rpm. Pengambilan pertama ini dijadikan 

sebagai pengenceran 10-1. Dari pengenceran 10-1 diambil 1 ml ditambahkan 9 ml  

Nacl fisiologis menjadi 10-2 dan seterusnya, dilakukan sampai pada pengenceran 

10-4. Metode Pengenceran bisa dilihat pada gambar 3.2 

b. Penanaman Isolat 

Penanaman dari suspensi larutan tanah diambil dari tiga pengenceran yaitu 

102, 10-3, dan 10-4 yang akan ditanam dimedia Pikovskaya sebanyak 0,5 ml 

dengan menggunakan mikropipet. Sebelum dilakukan penanaman sebaiknya 

divortex terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen. Setiap pengenceran 

dihitung dua kali (duplo), selanjutnya sebar dengan batang  penyebar steril 

(celupkan batang penyebar dengan etanol dan bakar, setelah diperkirakan dingin 
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lalu digunakan). Berikan label pada setiap cawan petri. Kemudian Inkubasi cawan 

petri dengan posisi terbalik selama 3-4 hari. Penanaman isolat bakteri diawali 

dengan pengenceran berseri, Dapat dilihat pada gambar dibawah ini  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Metode Pengenceran 

c. Menghitung Jumlah Koloni 

Perhitungan jumlah koloni menggunakan cawan hitung (Friska dkk., 

2015), cawan yang dipilih dan dihitung adalah cawan petri yang mengandung 

koloni antara 25 - 250. Jika tidak ada, maka dipilih yang mendekati 250. Prinsip 

dari metode ini adalah jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan dalam 

media, maka mikroba tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni 

yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung tanpa menggunakan 

mikroskop ( Irfan, 2014). Menurut Waluyo (2008) jumlah koloni dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 Populasi koloni/g = 
1

Vol.  Sample 
x 

1

Faktor Pengencera𝑛
 x Jumlah Koloni Dalam Cawan 

3.5 Pemurnian Biakan Murni 

Koloni bakteri yang sudah tumbuh selanjutnya dilakukan pemurnian untuk 

didapatkan isolat murni. Satu koloni dari masing-masing koloni bakteri yang 

tumbuh diambil menggunakan jarum ose dan digoreskan pada permukaan media 

pikovskaya. Media tersebut kemudian diinkubasi selama 2x24 jam (Friska dkk., 

2015). Isolat yang dimurnikan ditentukan dari perwakilan tiap kelompok yang 

memiliki ciri yang sama (Purwaningsih, 2003)  
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3.6     Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan dalam penelitian ini meliputi, pH tanah, jumlah 

koloni bakteri, morfologi koloni, pewarnaan gram, dan bentuk sel (identifikasi 

bakteri secara makrokopis serta mikrokopis). 

 

3.7 Identifikasi Bakteri Pelarut Fosfat 

Karakterisasi secara morfologi dan fisiologi dilakukan melalui  

pengamatan makroskopis  dan  mikroskopis.   

1) Identifikasi Secara Makroskopis 

Identifikasi morfologi koloni meliputi pengukuran zona bening, warna 

koloni, bentuk koloni, tepian koloni, konsistensi dan elevasi koloni. Kegiatan ini 

dimulai dengan pemurnian dan perbanyakan isolat BPF pada media pikovskaya 

dengan teknik penggoresan hingga didapatkan koloni tunggal. Identifikasi 

morfologi secara makroskopis meliputi pengamatan bentuk, konsistensi, warna, 

tepian, dan elevasi berdasarkan buku identifikasi morfologi bakteri. Bakteri hasil 

inkubasi diamati secara langsung (makroskopis) pada bentuk koloni, permukaan 

koloni, elevasi, tepi dan warna koloni. Berdasarkan tabel parameter pengamatan 

morfologi makroskopis (Saragih, 2013) sebagai berikut : 

 Tabel 3.1 Parameter pengamatan morfologi makroskopis 

    

2) Identifikasi Secara Mikroskopis  

Pengamatan  mikroskopis  bertujuan  untuk mengamati  pewarnaan  gram  

dan  bentuk  sel bakteri tanah gambut (Irfan, 2014). Karena ukuran bakteri sangat 

kecil, yaitu hanya beberapa mikron (µ) yang setara dengan 0,001 mm dari yang 

terkecil kira-kira 1/10 µ – 100 µ. Hal ini yang menyebabkan pengamatan secara 

mikroskopis dilakukan dengan menggunakan mikroskop karena ukuran bakteri 

yang terlalu kecil sehingga sulit terlihat dengan mata telanjang. 

 

Variabel Kriteria 

Bentuk koloni Sirkular, irregular, rhizoid, filamentous, curled, myceloid 

Permukaan koloni Mengkilat, tidak mengkilat 

Elevasi Effuse, convex, umbonated, pulvinated, dll 

Tepi koloni Entire, erose, crenate, undulate, dll 

Warna koloni Berwarna (sebutkan), tidak berwarna 
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a) Pewarnaan Gram Bakteri 

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 keunguan, dan gram 

negatif apabila selnya terwarnai merah (Dewi, 2013). Perbedaan hasil pewarnaan 

ini disebabkan adanya perbedaan struktur dinding sel dan komposisi dinding sel 

kedua bakeri tersebut (Prameswari, 2015). Bakteri yang digunakan yaitu bakteri 

yang berumur kurang dari 24 jam. Prosedur kerja dari pewarnaan gram ini yaitu 

membersihkan preparat glass dengan menggunakan alkohol 70% kemudian di 

fiksasi di atas bunsen, beri label pada bagian bawah preparat glass, pijarkan jarum 

ose kemudian dicelupkan kedalam aquades dan teteskan satu ose aquades pada 

preparat glass menggunakan jarum ose, pijarkan lagi jarum ose dan diambil  

bakteri dari media dengan cara aseptik lalu diratakan diatas preparat glass, 

keringkan tetesakan larutan zat warna methylen blue 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 dicuci dengan aquades, terakhir tetes 

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

kembali dikeringkan dan diamkan terakhir amati dibawah mikroskop (Fitrah, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Pengamatan Gram Pada Bakteri 

 

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, lihat 

Gambar 3.3. 
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kokus/basil 

gram negatif 
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Bakteri 
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b)  Uji Biokimia 

Uji biokimia akan dilaksanakan sampai tingkat genus. Ciri-ciri 

makroskopis dan mikroskopis yang didapat akan merujuk kepada buku Bergey’s 

dalam buku Pelczar untuk memilih mana golongan bakteri yang didapat. 

1) Uji Katalase 

Gelas objek yang telah dibersihkan ditetesi beberapa tetes larutan H2O2 

3%. Satu ose biakan bakteri yang berumur 24 jam diletakkan didalam tetesan 

H2O2 tersebut. Reaksi yang dinyatakan positif jika timbul gelembung-gelembung 

udara (Hajar, 2012). 

2) Uji Oksidasi 

Reagen oksidasi, yaitu dengan menggunkan kertas oksidase strips. 

Kemudian kertas oksidase tersebut ditempelkan pada isolat A tersebut. Reaksi 

ditunggu selama 10-15 detik. Hasil positif ditandai dengan munculnya warna 

ungu, sedangkan hasil negatif ditandai dengan munculnya warna merah muda dan 

warna hijau untuk warna inti selnya. Uji diulang untuk isolat bakteri B dan D 

(Pratita dan Putra, 2012). 

3) Uji Fermentasi 

Isolat bakteri A diambil 1 ose dan dimasukkan ke dalam media Phenol red 

broth glucose lalu diaduk. Media yang telah berisi isolat, diinkubasi selama 2 hari. 

Perubahan warna yang terjadi diamati. Warna merah mengindikasikan tidak 

adanya asam, sedangkan warna kuning mengindikasikan adanya asam. Uji 

diulang untuk isolat bakteri B dan D (Pratita dan Putra, 2012). 

4) Uji Endospora 

Pewarnaan endospora bertujuan untuk mengetahui keberadaan endospora dari 

suatu sel bakteri. Endospora bakteri memiliki sifat resistensi yang tinggi sehingga 

tidak dapat diwarnai dengan pengecatan biasa. Pengecatan endospora dilakukan 

dengan menggunakan cat hijau malakit. Langkah awal yang dilakukan adalah 

dengan mengambil satu ose biakan BPF terpilih umur 24 jam dari media 

Pikovskaya  lalu diletakkan diatas gelas benda yang telah ditetesi dengan  akuades 

steril. Isolat tersebut kemudian difiksasi diatas lampu bunsen hingga sel isolat 

bakteri diperkirakan menempel dengan sempurna di atas gelas benda. Selanjutnya  

hasil fiksasi tersebut ditetesi dengan cat hijau  malakit  sebanyak mungkin  selama  
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30 detik lalu dicuci dengan air mengalir selama 30 detik dan dikeringanginkan. 

Hasil pengecatan ini kemudian ditetesi dengan safranin selama 30 detik lalu  

dicuci dengan air mengalir kemudian didiamkan hingga kering. Hasil yang  

diperoleh dari pengecatan ini diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran kuat. 

Spora yang terlepas dari sel akan tampak berwarna hijau, spora yang  masih  

terdapat  di  dalam  sel  akan  tampak  transparan,  sedangkan  sel vegetatif akan 

berwarna merah (Jutono 1987 cit. Saragih, 2013). 

5) Uji Motilitas 

Gelas objek cekung yang telah dibersihkan ditetesi aquades. Sebanyak satu 

ose biakan bakteri diletakkan pada tetesan aquades, kemudian ditutup dengan 

cover glass. Motilitas biakan bakteri dilihat menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 1000 kali menggunakan minyak immersi (Hajar, 2012). 

 

3.8    Perhitungan Jumlah Zona Bening Bakteri 

Efisiensi pelarut dari masing-masing isolat dapat dihitung berdasarkan 

hubungan antara diameter koloni dengan diameter zona bening (halozon) 

(Karpagam dan Nagalakshmi., 2014). Media yang digunakan untuk perhitungan 

zona bening yaitu dengan menggunakan media Pikovskaya Agar Instan. 

 

IKF = Diameter koloni + Diameter zona bening 

            Diameter Koloni 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Cara Menghitung IKF 

Kategori Zona hambat dapat dilihat pada tabel 3.2. Sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Kategori Diameter Zona Hambat : 

Nilai IKF Kriteria IKF 

≤ 1,59 mm Rendah 

1,6 – 2,12 mm Sedang 

2,15 – 2,59 mm Tinggi 

≥ 2,6 – 3 mm Sangat Tinggi 
Sumber : Ruwandani dkk,2014 
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3.9. Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dari hasil data lapangan dan laboratorium 

disajikan dengan melampirkan gambar bakteri yang didapat. Data juga disajikan 

dengan tabel pengamatan morfologi secara makroskopis. Analisis data jumlah 

koloni dihitung menggunakan rumus jumlah koloni/gram, sehingga diperoleh 

hasil kepadatan atau populasi bakteri pelarut. Selain itu analisis data pengukuran 

zona bening bakteri pelarut fosfat juga dilakukan, dihitung dengan menggunkan 

rumus perhitungan diameter zona bening, sehingga akan diperoleh kemampuan 

BPF dalam melarutkan fosfat. 

 

 


