
II. BAHAN DAN METODE

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret - April 2013. Lokasi

penelitian dilakukan pada 3 tempat berbeda yakni: pertama tempat pengambilan

sampel dilakukan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN

Suska Riau, di Desa Kualu Nenas, kedua tempat isolasi jamur dilakukan di

Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi (PEM) UIN Suska Riau dan

identifikasi jamur dilakukan di Laboratorium Studi Pangan dan Gizi Universitas

Gadjah Mada (UGM) Sleman, Yogyakarta.

2.2. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian antara lain adalah: tanah

gambut, NaCl fisiologis, alkohol, PDA, aluminium foil, kloramfenikol, kertas

label dan aquades. Dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: lampu

bunsen, pipet volume, gelas beaker, autoclaf, pH meter, vortex, cawan Petridish,

hot plate, incubator, batang kaca penyebar, kaca objek, Erlenmeyer, timbangan

elektrik, laminar air flow, jarum Ose, shaker dan alat bor tanah.

2.3. Metode Pelaksanaan

1. Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel tanah dilakukan secara purposive sampling yaitu

sampel yang akan diambil ditentukan terlebih dahulu. Anak sampel diambil

sebanyak 4 titik secara zig-zag (Husen, 2007). Adapun gambaran pengambilan

sampel dapat dilihat pada Lampiran 1. Kemudian tanah dibor menggunakan bor



tanah gambut. Kemudian bor tanah gambut yang sudah disiapkan disemprot

dengan alcohol 96%. Selanjutnya bor ditekan ke dalam tanah, lalu tanah yang

berada dalam bor diambil menggunakan sendok. Sampel tanah yang sudah

diambil dimasukkan ke dalam ring sampel, kemudian kedua ujung ring ditutup

menggunakan alumunium foil. Sampel yang telah ditutup rapat diberi label dan

kemudian dibawa ke laboratorium. Sampel tanah yang diambil yaitu pada

kedalaman 0 cm (permukaan tanah), 50 cm, 100 cm, 150 cm dan 200 cm. Setelah

sampai di laboratorium sampel tanah dikompositkan berdasarkan kedalaman

masing-masing.

2. Cara Pembuatan Media PDA

Media yang sudah jadi dicampurkan dengan air aquades kemudian di

panaskan menggunakan hot plate dengan suhu 121ᴼC selama 30 menit. kemudian

di sterilkan ke dalam autoklave selama 1,5 jam dengan suhu 121ᴼC. Setelah di

sterilkan media dipindahkan kedalam cawan petridish di ruangan laminar airflow.

3. Penghitungan Populasi Jamur

Metode isolasi jamur dilakukan dengan metode pengenceran bertingkat.

Tanah gambut dimasukkan sebanyak 1 g ke dalam tabung reaksi I yang berisi

NaCL fisiologis sebanyak 9 ml (pengenceran 10-1) dan divortex hingga homogen,

kemudian diambil 1 ml sampel dari tabung reaksi I dan dimasukkan ke dalam

tabung reaksi II (dua) yang berisi 9 ml NaCL fisiologis (pengenceran 10-2).

Kemudian dari tabung reaksi II  diambil 1 ml dan dimasukkan ke tabung reaksi III

yang berisi 9 ml NaCL fisiologis (pengenceran 10-3) dan dari tabung reaksi III

diambil 1 ml lalu dimasukkan ke tabung reaksi IV yang berisi NaCL fisiologis 9

ml (pengenceran 10-4). Kemudian dari tabung reaksi I dituang 0,5 ml ke dalam



dua cawan petri yang sudah berisi media PDA, begitu seterusnya sampai tabung

reaksi ke IV. Sampel cair (0,5) dalam cawan petridish disebarkan merata

menggunakan batang L steril. Setelah itu cawan petri diinkubasi pada suhu kamar

selama 2 hari dalam posisi biasa pengamatan dilakukan setiap hari.

Jumlah koloni jamur dihitung menggunakan metode cawan hitung. Cawan

yang dipilih dan dihitung adalah cawan yang koloninya berjumlah 15 - 150 koloni

(Waluyo, 2008). Rumus untuk menghitung jumlah koloni adalah sebagai berikut :
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4. Pemurnian Fungi

Pemurnian fungi mengikuti metode Siregar (2008) yaitu: jamur yang telah

tumbuh dari masing-masing media biakan dimurnikan lagi pada media PDA

dengan cara memotong isolat berbentuk bulat dengan menggunakan jarum ose,

selanjutnya ditumbuhkan tepat di tengah-tengah medium PDA dalam cawan petri

yang telah berisi media PDA. Biakan yang telah benar-benar murni diinkubasi

dalam ruang biasa dengan suhu kamar lebih kurang dengan suhu 28oC selama tiga

hari. Setelah dilakukan pengamatan secara makroskopis, fungi yang terdapat di

cawan dipindahkan lagi ke dalam media PDA miring untuk identifikasi secara

mikroskopis, yang dilakukan di Laboratorium Studi Pangan dan Gizi Universitas

Gadjah Mada (UGM), Sleman Yogyakarta.

5. Identifikasi/Pencirian Fungi

Berdasarkan Utomo (2008) identifikasi fungi dilakukan dua tahap

pengamatan yaitu, pengamatan makroskopis dan pengamatan miroskopis.

Pengamatan makroskopis adalah identifikasi fungi berdasarkan sifat-sifat

morfologinya. Hal-hal yang diamati, yaitu warna koloni, bentuk koloni dan



diameter koloni. Sedangkan identifikasi secara mikroskopis adalah identifikasi

fungi di bawah mikroskop. Identifikasi berdasarkan mikroskopis ini dikirim ke

laboratorium Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM)

Yogyakarta. Setelah didapat genus fungi dari laboratorium pencirian secara

lengkap dilakukan dengan studi literatur.

2.4. Pengukuran pH tanah

Prosedur kerja dalam analisis pH tanah adalah sebagai berikut: timbang 10

g tanah, setelah ditimbang masukkan kedalam labu erlenmeyer kemudian

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

sudah dicampur dengan air tadi dikocok menggunkan mesin pengocok (shaker)

selama 30 menit. Setelah dikocok selama 30 menit kemudian tanah diukur dengan

menggunakan pH meter (Huda, 2012).

2.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.


