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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Departemen 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya pada 

bulan Agustus-September 2011.   

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : isolat bakteri Bacillus 

subtilis 3KP koleksi Laboratorium Mikrobiologi Departemen Biologi Fakultas 

Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya yang diisolasi dari Perairan 

kali Donan Cilacap, Jawa Tengah., Nutrient Agar (NA), Nutrient Broth (NB), 

akuades, NaCl, (NH4)2 SO4, MgSO4.7H2O, CaCl2, MnSO4.H2O, H3BO3, ZnSO4. 

7H2O, CuSO4. 5H2O, CoCl2. 6H2O, Na2MoO4. 2H2O, NaOH 4N dan HCl 1%, 

KH2PO4, K2HPO4, FeSO4. 7H2O, K2Cr2O7, gula cair yang didapatkan dari Toko 

Kue 88 di Surabaya, dan hidrokarbon uji (kerosin).  

3.2.2 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : autoclave Ogawa Seiki, 

spektrofotometer (spectronic 20 Bausch-Lomb), neraca analitik Shimadzu AEL-

200, magnetic stirrer SBS A-06 serie H, penangas air, sentrifuge Backman, 

vortex, , tensiometer du Nuoy, shaker, laminar air flow, oven, botol kultur, 
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spatula, freeze dryer, tabung reaksi, corong kaca, cawan petri, pipet volume, pipet 

mikro, gelas Beaker, tabung Erlenmeyer, kuvet, botol kaca, pembakar bunsen, 

jarum ose, rak tabung reaksi, gelas ukur, dan spektrofotometer (Backman). 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris yang 

menggunakan rancangan acak lengkap dengan uji faktorial 4x6. Perlakuan dalam 

penelitian ini diulang sebanyak tiga kali ulangan. Faktor perlakuan pertama adalah 

konsentrasi gula cair (G) yang terdiri dari konsentrasi 0%, 1%, 2% dan 4%. Faktor 

kedua adalah waktu inkubasi (H) yang terdiri dari H0, H1, H2, H3, H4, dan H5. 

Kombinasi perlakuan dalam penelitian ini berjumlah 24 perlakuan dan dapat 

dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan penelitian. 

Konsetrasi Gula 
Cair (%) 

Waktu Inkubasi (Hari) 

H0 H1 H2 H3 H4 H5 

G0 G0H0 G0H1 G0H2 G0H3 G0H4 G0H5 

G1 G1H0 G1H1 G1H2 G1H3 G1H4 G1H5 

G2 G2H0 G2H1 G2H2 G2H3 G2H4 G2H5 

G4 G4H0 G4H1 G4H2 G4H3 G4H4 G4H5 

Keterangan: 

G0   :  Gula cair 0% (v/v) 

G1   :  Gula cair 1% (v/v) 
G2 :  Gula cair 2% (v/v) 

G4 :  Gula cair 4% (v/v) 
H0 :  Hari ke-0 

H1 :  Hari pertama 

H2 :  Hari kedua 
H3 :  Hari ketiga 

H4 :  Hari keempat 
H5 :  Hari kelima 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian meliputi: 

a. variabel bebas : konsentrasi gula cair (%), waktu inkubasi (hari), kombinasi 

konsentrasi gula cair dengan waktu inkubasi; 

b. variabel terikat :  jumlah sel bakteri (CFU/mL), nilai tegangan permukaan 

(mN/m), nilai aktivitas emulsifikasi (%), massa produk 

kasar biosurfaktan (g/L); 

c. variabel kendali :  jumlah sel bakteri awal (OD), pH awal kultur, agitasi (rpm). 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

 Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan melalui tahap-tahap 

berikut: 

3.5.1 Pembuatan stok bakteri uji. 

 Isolat murni bakteri Bacillus subtilis 3KP diperbanyak dalam media 

Nutrient Agar (NA) miring yang dibuat dengan melarutkan NA (28 g/L) dan NaCl 

(10 g/L) dalam akuades. Bakteri tersebut diinokulasikan dengan menggunakan 

metode streak (gores). Biakan bakteri kemudian diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu ruang. Koloni yang tumbuh baik digunakan sebagai stok bakteri selama 

penelitian. 

3.5.2 Pembuatan media air mineral sintetis. 

 Air  mineral sintetis yang digunakan merupakan komposisi dari Pruthi dan 

Cameotra (1997). Media ini didapat dengan cara melarutkan (NH4)2SO4 (3 g), 

MgSO4.7H2O (0,2 g), NaCl (10 g), CaCl2 (0,01 g), MnSO4.H2O (0,001 g), H3BO3 
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(0,001 g), ZnSO4.7H2O (0,001 g), CuSO4.5H2O (0,001 g), CoCl2.6H2O (0,005 g), 

dan Na2MoO4.2H2O (0,001 g) ke dalam 1 liter akuades. Larutan tersebut 

dihomogenkan menggunakan pengaduk magnetik dan pH diatur pada kondisi 

netral (pH = 7). Stok KH2PO4 (1 g) dan K2HPO4 (1 g) dalam 50 mL akuades 

beserta stok FeSO4.7H2O (1 g) dalam 50 mL akuades ditambahkan bersamaan 

dengan kultur bakteri setelah disterilkan secara terpisah. 

3.5.3 Perbanyakan bakteri dalam Nutrient Broth. 

Dua ose bakteri uji dari media agar miring diinokulasi ke dalam botol 250 

mL yang berisi 50 mL media Nutrient Broth (NB) yang dibuat dengan melarutkan 

NB (13 g/L) dan NaCl (10 g/L) dalam akuades. Kultur bakteri dalam Nutrient 

Broth diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang, selanjutnya kultur ditanam ke 

dalam media kultur bakteri. 

3.5.4 Pembuatan kultur bakteri 

Sebanyak 72 botol berukuran 250 mL masing-masing diisi dengan 54 mL 

air mineral sintetis. Botol-botol tersebut dibagi menjadi empat kelompok besar 

yang masing-masing ditambahkan gula cair dengan konsentrasi yang berbeda-

beda yaitu 0%, 1%, 2%, dan 4% (v/v). Media pertumbuhan disterilkan dengan 

menggunakan autoklaf pada suhu 121C selama 15 menit kemudian diinkubasi 

pada suhu ruang. Selanjutnya, 3 mL larutan fosfat steril dan 3 mL larutan Fe steril 

ditambahkan ke dalam masing-masing botol bersamaan dengan penambahan 

suspensi bakteri dari media Nutrient Broth (NB) sebanyak 4% v/v (kekeruhan 

suspensi 0,5 pada A = 610 nm). 
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Kutur bakteri dari masing-masing variasi konsentrasi diinkubasi dengan 

shaker pada suhu ruang dan agitasi 120 rpm selama 5 hari. Pengamatan dilakukan 

pada inkubasi hari ke 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 

3.5.5 Pengamatan hasil perlakuan 

Pada hari inkubasi ke 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 pengamatan yang dilakukan 

meliputi : 

3.5.5.1 Jumlah sel bakteri (CFU/mL) 

Penghitungan jumlah sel bakteri dilakukan dengan metode Total Plate 

Count (TPC). TPC dilakukan dengan mengambil 1 mL kultur bakteri dan 

dilakukan pengenceran berseri dalam air fisiologis steril. 1 mL dari masing-

masing seri pengenceran yang ditentukan dimasukkan ke dalam cawan Petri 

dengan penambahan NA hangat, dihomogenkan, dan dibiarkan memadat. Jumlah 

sel bakteri diperoleh dengan menghitung jumlah koloni yang terbentuk dengan 

lama inkubasi 24 jam setelah dikalikan dengan 1/faktor pengenceran. 

3.5.5.2 Kurva pertumbuhan 

Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri dilakukan bersamaan dengan 

inkubasi kultur bakteri untuk uji produksi biosurfaktan. Data yang dimasukkan 

dalam kurva pertumbuhan adalah hasil Total Plate Count (TPC) pada waktu 

inkubasi 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasil penghitungan TPC yang diperoleh (CFU/mL) 

dikonversi ke dalam fungsi log kemudian memplotkannya terhadap waktu 

inkubasi sehingga didapatkan grafik kurva pertumbuhan bakteri. Dari kurva 

pertumbuhan ini, dapat diketahui waktu generasi (G) bakteri Bacillus subtilis 3KP 

melalui persamaan sebagai berikut (Pelczar dan Chan, 2006) : 
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    G =          t          .  
              3,3 log (b/B) 
  
Keterangan : 

  G =  Waktu generasi 

  t = Selang waktu antara pengukuran jumlah sel di dalam 

populasi pada suatu saat di dalam fase log (B) hingga 

suatu titik waktu kemudian (b) 

   B = Populasi awal 

   b =  Populasi setelah waktu t 

   log =  log10 

   3,3 = faktor konversi log2 menjadi log10 

3.5.5.3 Pengukuran pH kultur 

Pengukuran pH kultur Bacillus subtilis 3KP dilakukan pada hari ke-0, 1, 2, 

3, 4 dan 5 dengan menggunakan kertas lakmus. Pengukuran ini dilakukan untuk 

mengetahui fluktuasi nilai pH supernatan kultur selama waktu inkubasi. 

3.5.5.4 Nilai tegangan permukaan (mN/m) 

Nilai tegangan permukaan diperoleh dengan mengukur supernatan kultur 

bakteri menggunakan alat Tensiometer du-Nouy pada suhu ruang. Posisi alat 

diatur supaya horizontal dengan water pas dan diletakkan pada tempat yang bebas 

dari gangguan, seperti getaran, angin, sinar matahari dan panas. Larutan sampel 

dimasukkan ke dalam cawan petri kecil dan diletakkan di atas dudukan (platform) 

pada Tensiometer. Selanjutnya, cincin platinum dicelupkan ke dalam sampel 

tersebut (lingkaran logam tercelup 3-5 mm di bawah permukaan cairan dengan 
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cara menaikkan dudukan (platform). Skala vernier Tensiometer diatur pada posisi 

nol dan jarum penunjuk harus berada pada posisi berimpit dengan garis pada kaca. 

Selanjutnya platform diturunkan perlahan dan pada saat yang bersamaan 

skrup kanan diputar sedemikian rupa sehingga jarum penunjuk tetap berimpit 

dengan garis pada kaca. Proses ini diteruskan sampai film cairan tepat putus. Pada 

saat cairan putus skala dibaca dan dicatat sebagai nilai tegangan permukaan. Nilai 

tegangan permukaan dinyatakan dalam mN/m dan dilaporkan sebagai hasil rata – 

rata dari 3x ulangan dengan menggunakan rumus: 

   r=r0x o


 

  dengan ketentuan: r = tegangan permukaan sampel cair 

  r0 = tegangan permukaan air pada to C 

  θ = tegangan permukaan sampel yang terbaca pada alat 

  θ0 = tegangan permukaan air yang terbaca pada alat 

 

Gambar 2. Tensiometer du-Nouy 
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3.5.5.5 Nilai aktivitas emulsifikasi (AE) (%) 

Nilai aktivitas emulsifikasi dari biosurfaktan diukur dengan metode visual. 

Supernatan kultur dengan volume 1 mL ditambah 1 mL kerosin sebagai minyak 

uji. Campuran ini diaduk dengan vortex mixer selama 2 menit dan diamati 

emulsinya setelah 1 jam. Nilai AE diperoleh dari persentase tinggi emulsi yang 

terbentuk dibagi dengan total tinggi kolom cairan. 

3.5.5.6 Isolasi produk kasar (g/L) 

Ekstraksi supernatan kultur bakteri Bacillus subtilis 3KP dilakukan 

menggunakan amonium sulfat yang bersifat mengurangi aktivitas air sehingga 

senyawa aktif permukaan yang semula larut dalam air akan terendapkan dan 

diperoleh produk kasar biosurfaktan. Supernatan kultur sebanyak 20 mL 

dimasukkan ke dalam gelas Beaker 200 mL dan direndam dengan penangas es. 

Amonium sulfat 60% yakni sebanyak 7,8 gram secara perlahan dimasukkan ke 

dalam gelas Beaker sambil diaduk dalam keadaan terendam es selama 15 menit 

kemudian dilakukan sentrifugasi. Residu dipisahkan dan disimpan dalam keadaan 

beku. Perolehan residu diliofilisasi dengan menggunakan freeze dryer sehingga 

menjadi serbuk biosurfaktan. Serbuk tersebut kemudian ditimbang dengan neraca 

analitik untuk memperoleh berat kering produk kasar biosurfaktan (Yuliani, 

2004). 

 

3.6 Analisis Data Penelitian  

Data yang didapat dari penelitian ini adalah jumlah sel bakteri (CFU/mL), 

pH kultur selama pertumbuhan, nilai tegangan permukaan (mN/m), nilai aktivitas 
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emulsifikasi (%), dan massa produk kasar biosurfaktan (g/L) pada perlakuan 

produksi terbaik.  

Data jumlah sel bakteri dan data pH dianalisis secara deskriptif untuk 

mengetahui kurva pertumbuhan bakteri dan kondisi keasaman kultur. Sementara 

data nilai tegangan permukaan supernatant, nilai aktivitas emulsifikasi terhadap 

minyak uji kerosin serta perolehan massa produk kasar biosurfaktan dianalisis 

secara statistik.  

Uji pertama yang dilakukan adalah uji normalitas menggunakan uji 

Kolgomorov-Smirnov Test. Kemudian dilanjutkan dengan Levene’s Test atau uji 

homogenitas untuk mengetahui homogenitas variansi data. Untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi gula cair, lama waktu inkubasi serta kombinasi antara 

konsentrasi gula cair dan lama waktu inkubasi terhadap tegangan permukaan 

dianalisis menggunakan uji Brown Forsythe dan dilanjutkan dengan uji Post Hoc 

Games Howell untuk melihat perlakuan mana sajakah yang memiliki perbedaan 

yang signifikan. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gula cair, 

lama waktu inkubasi serta kombinasi antara konsentrasi gula cair dan lama waktu 

inkubasi terhadap nilai aktivitas emulsifikasi dan perolehan produk kasar 

biosurfaktan data dianalisis menggunakan uji Kruskal Wallis dan dilanjutkan 

dengan uji Post Hoc Mann Whitney untuk melihat perlakuan mana sajakah yang 

memiliki perbedaan yang signifikan. 
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3.7 Skema Metode Penelitian  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparasi bahan dan alat 

Penyediaan stok kultur Bacillus subtilis 3KP di NA 

Perbanyakan bakteri di NB (OD=0,5 pada A=610 nm) 

Kultur bakteri dalam AMS 
Dengan 4 kelompok penambahan gula cair : 0%, 1%, 2%, dan 4% 

Suspensi kultur bakteri : 4 % 

Gambar 3. Skema metode penelitian 
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Inkubasi pada suhu ruang 
selama 0,1,2,3,4,5 hari 
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