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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Patologi, Entomologi, dan

Mikrobiologi (PEM) dan lahan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas KM 15 Panam, Pekanbaru.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai Maret 2014.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian antara lain adalah: bintil

akar tumbuhan leguminosa, disinfektan (dettol),  alkohol, NA, aluminium foil,

kapas, reagen pewarnaan Gram,  kertas label dan aquades. Alat yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah: lampu bunsen, mikropipet, pipet volume,

gelas Beaker, tabung reaksi, pinset,  autoklaf, oven, termometer, kaca preparat,

cover glass, pH meter, vortex, cawan Petri, hotplat (magneticstirer), erlenmeyer,

timbangan elektrik, laminar air flow, jarum Ose, mikroskop, kamera digital, dan

cangkul.

3.3. Metode Pelaksanaan Penelitian

3.3.1. Eksplorasi dan Identifikasi Leguminosa

Eksplorasi dilakukan untuk menemukan tumbuhan leguminosa.

Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tumbuhan yang ditemukan adalah

benar tumbuhan leguminosa. Identifikasi berdasarkan morfologi tumbuhan

leguminosa yang meliputi bentuk daun, bunga, polong, dan bintil akarnya. Setelah

tumbuhan yang ditemukan dipastikan adalah tumbuhan leguminosa, kemudian di

beri label untuk memudahkan pengambilan sampel.
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3.3.2. Pembuatan Media

1. Pensterilan Alat dan Bahan

Pensterilan alat menggunakan metode panas kering menggunakan oven

dengan suhu 170 oC selama 2 jam. Peralatan yang disterilkan menggunakan oven

adalah cawan petri untuk wadah media, adapun untuk peralatan segera pakai

sepeti jarum ose, pinset, dan batang kaca disterilkan dengan pembakaran

(flamming) dengan menggunakan bunsen. Untuk aquades dan agar NA disterilkan

menggunakan autoclave.

2. Pembuatan Media NA dan Agar Miring NA

Berdasarkan Surtiningsih (2009) isolasi bakteri bintil akar menggunakan

media agar instan Nutrient Agar (NA) dengan komposisi Pepton dari daging,

ekstrak daging, dan agar-agar.  Media agar NA  dilarutkan dengan menggunakan

aquades dengan perbandingan 20 gram agar NA ditambah 1 liter aquades untuk

membuat 1 liter media. Media agar NA yang akan dibuat media dimasukkan ke

dalam  Erlenmeyer dan ditambah aquades sesuai kebutuhan. Kemudian

dipanaskan dan diaduk menggunakan alat hotplate (magnetic stirrer) hingga

medium tampak kuning bening, kemudian medium disterilisasi menggunakan

autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit. Media yang telah disterilkan pada

suhu ± 50 oC selanjutnya dituang ke dalam cawan Petri di laminar air flow.

Pembuatan agar miring NA menggunakan komposisi yang sama dengan

media NA  untuk kultur. Setelah media selesai dipanaskan dan diaduk

menggunakan hotplate (magnetic stirrer), media dimasukkan ke dalam tabung

reaksi tutup dengan kapas dan aluminium foil. Kemudian medium disterilisasi

menggunakan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit. Media yang telah steril
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diletakkan di laminar air flow dengan posisi dimiringkan agar terbentuk media

agar miring.

3.3.3. Pengambilan Sampel

1. Pengambilan Tumbuhan Leguminosa.

Tumbuhan leguminosa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

semua jenis tumbuhan leguminosa liar yang tumbuh di lahan Percobaan Fakultas

Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau Pekanbaru. Tumbuhan leguminosa

yang akan diambil bintil akarnya dicabut seluruh akarnya dengan cara menggali di

sekitar perakaran untuk mengisolasi bakteri dari bintil akar tumbuhan yaitu

dengan cara membongkar akar tumbuhan dan mengambil bintil akarnya.

Kedalaman perakaran diukur menggunakan meteran atau penggaris dan  pH tanah

diukur menggunakan pH meter. Untuk mengukur kedalaman bintil akar dari

permukaan tanah dilakukan dengan cara menggali tanah di sekitar perakaran

sedikit demi sedikit hingga terlihat bagian akar yang terdapat bintil akarnya

kemudian diukur kedalaman bintil akar dari permukaan tanah menggunakan

meteran atau penggaris. Pengambilan sampel dilakukan pada empat lokasi

berbeda yang diberi kode blok I sampai blok IV (Gambar 3.1).

2. Seleksi dan Pensterilan Bintil Akar

Seleksi bintil akar dilakukan untuk mendapatkan isolat Rhizobium yang

efektif  dari bintil akar leguminosa yang telah didapatkan. Ciri bintil akar yang

efektif adalah bila dibelah melintang akan memperlihatkan warna merah muda

hingga kecoklatan di bagian tengahnya.
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Keterangan :
A. Depan Kampus Gedung Fakultas & belajar Kantin
B. Belakang Kampus Gedung Rektorat/PKM/Islamic center Masjid
C. Kanan Kampus Pos Security Hutan Sekunder
D. Kiri Kampus Danau Lokasi pengambilan sampel

Lapangan Olahraga I Area laboratorium
Jalan II Area Gedung PKM
Tugu III Area Gedung FST
Asrama IV Lahan Pertanian
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Gambar 3.1. Denah Lokasi Pengambilan Sampel.

Bintil akar tumbuhan leguminosa yang telah didapat dicuci bersih dengan

cara mengocok bintil akar dalam aquades steril di dalam tabung reaksi selama 1

menit menggunakan vortex sebanyak 3 kali ulangan. Setelah bersih bintil akar di

sterilkan menggunakan larutan dettol (10%, 7%, 5%, 3%, dan 1%) dengan cara

divortex masing – masing selama 2 menit, kemudian bintil akar dicuci kembali 3

kali menggunakan aquades steril dengan cara divortex masing – masing selama 1

menit.

3. Isolasi Bakteri

Bintil akar yang telah disterilkan  dibelah menggunakan pinset  dalam

cawan petri. Cairan yang mengandung bakteri Rhizobium diambil menggunakan
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jarum ose dan dipindahkan secara aseptik ke dalam media NA dengan cara

menggoreskan jarum ose membentuk zig-zag kemudian diinkubasi pada suhu

kamar selama 2 kali 24 jam.

4. Pemurnian Bakteri dan Penyimpanan Kultur

Koloni tunggal yang terpisah dari media kultur dianggap sebagai biakan

murni dari  isolasi. Isolat yang diperoleh disimpan pada media NA miring dalam

tabung reaksi (sebagai kultur murni) dan disimpan di dalam lemari pendingin

sebagai koleksi.

5. Pengamatan

Pengamatan dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Pengamatan

makroskopis meliputi identifikasi bakteri  berdasarkan sifat-sifat morfologinya,

yaitu warna koloni, bentuk koloni, dan tekstur koloni, sedangkan pengamatan

mikroskopis adalah identifikasi bakteri di bawah mikroskop untuk melihat bentuk

sel, warna Gram, dan ukuran sel.
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Flow chart (diagram alir) pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada

Gambar 3.2. di bawah ini.

Gambar 3.2. Alur Kegiatan Penelitian
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