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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan  mulai bulan September 2013 - Januari 2014 di

Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi dan Laboratorium Biologi

Reproduksi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan antara lain cairan kantung kantong semar asal

Hutan alam (N. ampullaria & N. grassilis) dan asal rumah kasa (N. ampullaria, N.

grasilis & N. mirabilis), alat tulis, kertas tisu gulung, kapas steril, agar, Nutrient

Agar (NA), spiritus, akuades, karet gelang, aluminium foil, alkohol 70% dan 96%,

NaCl 0,85%, kasa, kertas label, reagen untuk pewarnaan (methylen blue, lugol dan

safranin).

Alat yang digunakan antara lain kamera digital, timbangan digital, panci,

Bunsen, mikro tube, Oven, Otoklaf, jarum ose, meteran, jangka sorong, indicator

universal, cawan Petri, nampan plastik, Erlenmeyer, tabung reaksi, magnetic

stirrer, vortex, Hot plate, rak tabung reaksi, inkubator, lemari es, kaca objek,

mikroskop, dan alat-alat gelas yang umum digunakan di laboratorium

mikrobiologi.
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3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian digambarkan sebagaimana bagan berikut:

Pembuatan Media Nutrient Agar (NA)

Pengambilan Sampel

Isolasi Cairan Kantung Nepenthes spp.

Pemurnian Isolat Cairan Nepenthes spp.

Pengamatan

Morfologi Koloni
(bentuk, tepian,

warna, dan
permukaan)

Pewarnaan Gram
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3.3.1. Pengambilan Sampel Cairan Kantong Semar

Cairan kantong semar diambil dari kantung yang masih tertutup dan juga

terbuka. cairan kantong semar diambil dengan cara memotong pangkal sulur

kantung dengan gunting. selanjutnya seluruh sampel disimpan di dalam plastik

kaca dan dibawa ke laboratorium. cairan kantong semar dikoleksi dengan cara

penuangan langsung ke dalam mikrotube yang telah disediakan dan diberi label.

Volume cairan yang didapatkan dari kantung berkisar 1-34 ml tergantung

banyaknya cairan yang ada dalam kantung tersebut.

3.3.2. Isolasi dan Pemurnian Bakteri dari Cairan Kantung Nepenthes spp.

Isolasi bakteri merupakan pengambilan atau memindahkan mikroba dari

lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam

medium buatan (Dewi, 2008). Sebanyak 1 ml cairan dari masing-masing sampel

kantong semar (N. ampullaria, N. grassilis, dan N. mirabilis) baik kantung

tertutup maupun kantung terbuka diambil secara aseptis, lalu disuspensikan dalam

cairan NaCl 0,85 % dengan volume 9 mL melalui seri pengenceran 10-1 sampai

10-6, 1 mL  suspensi ditanam pada media Nutrient Agar dalam cawan Petri dengan

menggunakan metode sebar (spread plate), lalu diinkubasi selama 24-48 jam pada

suhu kamar.

Dwipayana dan Ariesyadi (2009), menjelaskan bahwa  pengenceran

dilakukan untuk mengetahui perkiraan jumlah bakteri yang terdapat dalam sampel

cairan kantung semar. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar koloni bakteri yang

tumbuh pada  media Nutrient Agar tidak terlalu padat  dan memudahkan dalam

pengidentifikasian bakteri selanjutnya.
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Isolat yang tumbuh diamati morfologi koloninya (Dwidjoseputro, 2005).

Bentuk morfologi yang sama dianggap sebagai isolat yang sama, kemudian

masing-masing isolat dihitung jumlahnya berdasarkan kriteria jumlah koloni yang

dapat dihitung yaitu 30-300 per cawan Petri (Dwidjoseputro, 2005). Rumus

menghitung jumlah koloni adalah sebagai berikut:

ℎ	 = 1. 1	 	 ℎ	 	 	
Isolat yang diperoleh selanjutnya dilakukan pemurnian dengan

menggunakan metode gores. masing-masing koloni bakteri yang tumbuh ditanam

kembali dalam media NA baru. biakan tersebut diinkubasi selama 24-48 jam  pada

suhu 37°C.

3.3.3. Parameter Penelitian

a. Morfologi Koloni Bakteri

Pengamatan morfologi koloni meliputi pengamatan terhadap bentuk dan

warna koloni (Pelczar, 1986). Morfologi koloni yang diamati antara lain bentuk

(form) sel, tepian (margin) sel, warna sel, dan sifat permukaan (elevation).

b. Pewarnaan Gram

Pewarnaan Gram dilakukan dengan mengambil sebanyak satu ose isolat

bakteri disuspensikan dalam air akuades, lalu difiksasi di atas kaca objek yang

bersih olesan bakteri digenangi dengan dua tetes methylene blue, lalu dibiarkan

satu menit. Selanjutnya kaca objek dibilas dengan air mengalir. Olesan bakteri

digenangi dengan dua tetes larutan lugol, lalu dibiarkan 1 menit. Selanjutnya

olesan dipucatkan menggunakan alkohol 70%. Olesan digenangi dengan 2-3 tetes

safranin, lalu dibiarkan 1 menit. lalu dibilas dengan air dan dikeringkan
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menggunakan kertas tisu. Selanjutnya olesan tersebut diamati dibawah mikroskop

dengan perbesaran 40x . Bakteri Gram negatif akan berwarna merah, sedangkan

Gram positif akan berwarna ungu (Sulistiyaningsih, 2008).


