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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Patologi, Entomologi, dan

Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri

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

Pekanbaru. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai September

2014.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah: tepung ampas tahu,

dedak, tepung udang, urea, ammonium sulfat (ZA), alkohol 96%, NaCl fisiologis,

agar-agar, vitamineral, vitabro, susu skim, sukrosa, aluminium foil, kapas, kertas

label dan aquades. Isolat bakteri Rhizobium yang digunakan yaitu isolat

Rhizobium tumbuhan Clitoria laurifolia Poir., isolat Rhizobium tumbuhan Acacia

sp. dan isolat Rhizobium tumbuhan Albizia sp. yang berasal dari penelitian

Pamungkas (2014). Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: lampu

bunsen, mikropipet , gelas Beaker, tabung reaksi, autoklaf, water bath shaker, pH

meter, vortex, cawan petri, nampan, hotplat magnetic stirer, colony counter,

batang kaca pengaduk, erlenmeyer, timbangan elektrik, kulkas, laminar air flow,

dan jarum ose.

3.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif

kuantitatif. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.
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3.2.1. Persiapan Bahan Baku

Bahan baku berupa tepung ampas tahu, tepung udang, dedak padi,

ammonium sulfat (ZA), dan urea. Ampas tahu diperoleh dari produsen

pengolahan tahu di Perawang, dedak padi dan tepung ikan diperoleh di toko pakan

ternak pasar selasa Panam, ammonium sulfat dan urea dibeli di toko pertanian Jl.

HR. Soebrantas, Pekanbaru. NA dan NB diperoleh dari Laboratorium PEM

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Isolat bakteri Rhizobium yang digunakan yaitu isolat Rhizobium tumbuhan

Clitoria laurifolia Poir., isolat Rhizobium tumbuhan Acacia sp. dan isolat

Rhizobium tumbuhan Albizia sp.

3.2.2. Pembuatan Media

A. Pensterilan Alat dan Bahan

Pensterilan Alat menggunakan metode panas kering menggunakan oven

dengan suhu 1700C selama 2 jam. Peralatan yang disterilkan menggunakan oven

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

seperti jarum Ose dan batang kaca pengaduk L disterilkan dengan alkohol 96%

selanjutnya dibakar menggunakan bunsen. Tip mikropipet, Nacl, Media NA, NB,

dan media sumber substrat disterilkan menggunakan autoklaf.

B. Pembuatan Media NA, NB dan Agar Miring NA

Media agar NA (20 g) dilarutkan dengan 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 larut
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kelihatan kuning bening, kemudian medium disterilisasi menggunakan autoklaf

pada suhu 1210C selama 15 menit. Media yang telah disterilkan pada suhu ±500C

dituangkan 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 alumunium foil. Kemudian medium disterilisasi

menggunakan autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit. Media yang telah steril

diletakkan di laminar air flow dengan posisi dimiringkan agar terbentuk media

agar miring.

Pembuatan media NB digunakan untuk starter. Media NB mengandung

komposisi vitabro 1 g/L, vitamineral 4 g/L, sukrosa 2 g/L, susu skim 2 g/L. Media

NB dilarutkan dengan aquades sebanyak 100 mL dalam erlenmeyer kemudian

dipanaskan dan diaduk menggunakan alat hotplate (magnetic stirrer) hingga

homogen, kemudian medium disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 1210C

selama 15 menit.

C. Pembuatan Media Produksi Rhizobium

Media untuk produksi Rhizobium adalah ampas tahu, tepung udang, urea,

ZA dan dedak masing-masing media ditambahkan vitamineral 4 g/L, vitabro 1 g/L

dan sukrosa 2 g/L dan susu skim 2 g/L. Media tersebut dilarutkan dalam aquades

sebanyak 100 mL, selanjutnya disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada

suhu 1210C selama 15 menit. Media cair ini digunakan sebagai media untuk

produksi.
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3.2.3. Penyegaran Kultur (Sub Kultur)

Penyegaran kultur dilakukan untuk menyiapkan biakan sel Rhizobium

yang sehat dan segar. Penyegaran dilakukan menggunakan media agar miring NA

di dalam tabung reaksi. Inokulasi media agar miring secara aseptis, dengan

menggunakan kawat ose, diambil satu ose biakan murni dari stok kultur yang

telah ada, lalu digoreskan secara zig zag di atas permukaan media agar miring

NA. Setelah itu mulut tabung reaksi dibakar dan ditutup kembali.

3.2.4. Pembuatan Starter

Isolat bakteri Rhizobium yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat

Rhizobium tumbuhan Albizia sp. Isolat ditumbuhkan pada media Nutrien agar

miring. Pembuatan starter dilakukan dengan mengambil satu ose isolat bakteri

dari Nutrien agar miring, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi

100 mL medium Nutrient Broth secara aseptik, kemudian dihomogenkan

menggunakan vortex dan diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam.

3.2.5. Produksi Rhizobium

A. Waktu Fermentasi

Substrat yang digunakan dalam proses fermentasi adalah media NB

dengan komposisi vitabro 1 g/L, vitamineral 4 g/L, sukrosa 2 g/L, susu skim 2 g/L

dan ditambah air sampai dengan 100 mL. Dari media NB berisi bakteri, ambil 1

mL, kemudian ditanam pada 3 pengenceran secara duplo. Pengenceran dilakukan

dengan mencampurkan 1 mL media NB dari tabung reaksi pertama ke dalam 9

mL NaCl pada tabung reaksi kedua. Demikian seterusnya hingga diperoleh tingkat

pengenceran yang dikehendaki. Mikroba dihitung pada fermentasi 0, 24, 48, 72,
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96, 120, 144, 168 jam inkubasi. Dari pengenceran tersebut diamati populasi

dengan kisaran jumlah mikroorganisme 30-300 per petridis. Jumlah populasi

mikroba yang tumbuh antara 30-300 per petridis dihitung menggunakan colony

counter dan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

sel/mLjumlah=petridisdalamm.ojumlahx
npengencerafaktor

1
1x

Waktu yang paling singkat dan paling banyak dalam menghasilkan jumlah

mikroba, akan digunakan untuk perlakuan berikutnya.

B. Sumber Substrat

Sumber substrat yang akan digunakan sebagai sumber nitrogen berasal

dari:

NO = tanpa nitrogen

NI = ampas tahu 20 g/L

N2 = tepung udang 20 g/L

N3 = dedak 20 g/L

N4 = ZA 20 g/L

N5 = Urea 20 g/L

Sumber substrat tersebut ditambah vitabro 1 g/L, vitamineral 4 g/L,

sukrosa 2 g/L, susu skim 2 g/L dan ditambah air hingga volume 100 mL. Dengan

menggunakan mikropipet ambil sebanyak 1 mL kultur bakteri dari media NB

dimasukkan ke dalam substrat tersebut, substrat dihomogenkan menggunakan

vortek, kemudian ambil 0,1 mL dari substrat ditanam pada 3 pengenceran secara

duplo, dari pengenceran tersebut diamati populasi dengan kisaran jumlah

mikroorganisme 30-300 per petridis. Jumlah populasi mikroba yang tumbuh

antara 30-300 per petridis akan dihitung menggunakan rumus seperti cara-cara
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sebelumnya. Sumber substrat yang menghasilkan mikroba paling banyak akan

digunakan untuk perlakuan-perlakuan berikutnya.

C. Konsentrasi Substrat

Waktu fermentasi dan sumber substrat yang menghasilkan mikroba paling

banyak diperoleh dari perlakuan sebelumnya, diberi konsentrasi substrat yaitu 0

g/L, 10 g/L, 20 g/L, dan 30 g/L; ditambah vitabro 1 g/L, vitamineral 4 g/L,

sukrosa 2 g/L, susu skim 2 g/L dan air sampai dengan volume 100 mL. Mikroba

dihitung pada waktu fermentasi dan sumber substrat yang menghasilkan mikroba

paling banyak yang diperoleh pada perlakuan sebelumnya. Populasi ditanam pada

3 pengenceran secara duplo, dari pengenceran tersebut diamati populasi dengan

kisaran jumlah mikroorganisme 30-300 per petridis secara duplo. Penghitungan

jumlah mikroba dilakukan seperti cara-cara sebelumnya. Konsentrasi substrat

yang menghasilkan mikroba paling banyak akan digunakan untuk perlakuan

berikutnya.

D. Aerasi

Waktu fermentasi, sumber substrat, dan konsentrasi substrat yang

menghasilkan mikroba terbanyak yang diperoleh dari perlakuan sebelumnya, di

tambah vitabro 1 g/L, vitamineral 4 g/L, sukrosa 2 g/L, susu skim 2 g/L dan air

sampai dengan volume 100 mL. kemudian diinkubasi pada shaker dengan

kecepatan pengadukan :

S0 = tanpa aerasi

SI = 100 Rpm

S2 = 200 Rpm
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Setelah inkubasi menggunakan shaker, sebanyak 1 mL kemudian ditanam

pada 3 pengenceran secara duplo. Perhitungan jumlah mikroba sama seperti cara

sebelumnya. Jumlah mikroba yang paling banyak pada perlakuan ini akan

digunakan untuk perlakuan berikutnya.

E. Suhu

Waktu fermentasi, sumber substrat, konsentrasi substrat, dan perlakuan

aerasi yang menghasilkan mikroba paling banyak akan diinkubasi pada suhu

tertentu. Suhu yang digunakan untuk membandingkan pertumbuhan mikroba yaitu

T1 = suhu kamar

T2 = suhu 370C

Suhu yang menghasilkan mikroba paling banyak akan digunakan untuk

perlakuan berikutnya, Setelah didapat waktu fermentasi, sumber substrat,

konsentrasi substrat, perlakuan aerasi dan suhu yang optimal yang menghasilkan

mikroba terbanyak digunakan untuk perlakuan berikutnya. Populasi mikroba

ditanam pada tiga pengenceran secara duplo. Perhitungan Rhizobium dilakukan

seperti pada cara-cara sebelumnya.

3.4. Produksi Biofertilizer Skala 500 mL

Dari parameter-parameter maksimal yang dihasilkan digunakan untuk

produksi sel Rhizobium dalam skala 500 mL. Pembuatan Biofertilizer dilakukan

setelah diketahui jumlah selnya/ml. Media produksi skala yang berada di dalam

erlenmeyer tersebut ditambah media lain (carrier) yang sudah disterilkan

menggunakan oven selama 3 jam. Media produksi tersebut dicampur dengan

bahan carrier sambil diaduk mengunakan batang pengaduk secara aseptik.

Pencampuran media produksi dan carrier diusahakan tercampur rata hingga kadar
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air berkurang, setelah homogen masukkan media kedalam lemari pendingin suhu

40C selama 6 hari hingga kadar air hilang. Biofertilizer yang dihasilkan dalam

bentuk powder (tepung) yang siap digunakan dan telah diketahui jumlah sel

mikroba per gram. Proses pembuatan Biofertilizer dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian

Gambar 3.1. Alur Kegiatan Penelitian

Persiapan penelitian (persiapan bahan baku)

Waktu fermentasi (0, 24, 48, 72……, 168 jam) inkubasi

Pengaruh sumber substrat (N0, N1, N2, N3, N4, N5)

Konsentrasi substrat (0 g/L, 10 g/L, 20 g/L, 30 g/L)

Pembuatan media (pensterilan alat dan bahan)

t = 48

t  = 48, N = N2

Aerasi (0, 100, dan 200 Rpm)

t = 48, N = N2, K = 20
g/L

Suhu fermentasi (T1 = suhu kamar, T2 = suhu 370C)

t = 48, N = N2, K = 20
g/L, A = 100 Rpm

t = 48, N = N2, K = 20 g/L
A = 100 Rpm, T = SK

Kondisi optimal pertumbuhan Rhizobium

Produksi 3 sumber Rhizobium skala 500 mL


