
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan pengambilan sampel tanah dilakukan di kecamatan Samarinda 

Utara provinsi Kalimantan Timur. Sampling dilaksanakan pada bulan Maret 2011, 

hal ini didasarkan pada perkiraan lokasi sedang dalam musim kemarau. 

Pengambilan sampel dilakukan pada tiga lokasi berbeda, yakni daerah 

persawahan, daerah pekarangan dan daerah lahan gambut. 

Untuk proses isolasi dan identifikasi bakteri dilakukan di Laboratorium 

Mikrobiologi Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga pada bulan April-Juni 2011. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat penelitian 

Alat yang digunakan untuk sampling tanah adalah rangka besi atau kayu 

berukuran 20x20 cm dengan tinggi 20 cm, sekop atau sendok tanah, kantong 

plastik, pisau atau gunting, ember atau sejenis baskom plastik (+20 L), kotak es 

(termos) dan es batu, etil alkohol 95%, dan kertas label. Untuk mengukur faktor 

fisik kimia digunakan termometer raksa dan soil tester. 

Sedangkan alat yang digunakan dalam isolasi dan identifikasi bakteri adalah 

autoclave Ogawa Seiki, Neraca Analitik Shimidzu AEL-200, waterbath, shaker, 

kompor listrik, labu Erlenmeyer, mikroskop cahaya, botol kultur, spatula, tabung 

reaksi, cawan petri, pipet volume, beaker glass, pembakar bunsen, jarum ose, rak 
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tabung reaksi, gelas ukur, oven, kapas, inkubator, lemari es, kertas label, 

alumunium foil, mikro pipet, mikro tip 1000 µm. 

 

3.2.2 Bahan penelitian 

3.2.2.1 Sampel tanah 

Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tanah gambut 

permukaan yang diambil di kecamatan Samarinda Utara provinsi Kalimantan 

Timur. 

 

3.2.2.2 Bahan kimia 

a. NFB (Nitrogen-Free Bacteria) semisolid 

Komposisi bahan kimia NFB semisolid adalah malic acid, KOH, K2HPO4, 

FeSO4, MnSO4, MgSO4, NaCl, CaCl2, N2MoO2, BTB (Bomothymol Blue), Bacto 

Agar. 

b. NFB (Nitrogen-Free Bacteria) solid 

Komposisi bahan kimia NFB solid adalah malic acid, KOH, K2HPO4, 

FeSO4, MnSO4, MgSO4, NaCl, CaCl2, N2MoO2, BTB (Bomothymol Blue), Bacto 

Agar. 

c. Media pikovskaya 

Komposisi bahan kimia media pikovskaya adalah glukosa, trikalium fosfat, 

(NH4)2SO4, KCl, MgSO4.7H2O, MnSo4, FeSO4, ekstrak khamir, agar, akuades. 

d. NA (Nutrient Agar) 

e. Akuades, spiritus dan alkohol 
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3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Pembuatan media 

a. Pembuatan media pikovskaya 

Bahan media pikovskaya yaitu glukosa 10 g, trikalium fosfat 5 g, 

(NH4)2SO4 0.5 g, KCl 0.2 g, MgSO4.7H2O 0.1 g, MnSo4 0.05 g, FeSO4 0.05 g, 

ekstrak khamir 0.5 g, agar 15 g dicampur ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi 

1000 mL akuades. Kemudian direbus di atas kompor listrik sampai agar dan 

bahan-bahan terlarut sempurna. Setelah itu mulut labu Elenmeyer ditutup dengan 

kapas dan dilapisi alumunium foil untuk kemudian disterilkan dengan autoclave 

pada tekanan 1 atm, temperatur 121 oC selama 15-30 menit. 

 

b. Pembuatan media NFB (Nitrogen-FreeBacteria) semi solid 

Bahan media NFB yaitu Malic acid 1 g, KOH 0.8 g, K2HPO4 0.1 g, FeSO4 

0.01 g, MnSO4 0.002 g, MgSO4 0.004 g, NaCl 0.004 g, CaCl2 0.004 g, N2MoO2 

0.002 g, BTB (Bomothymol Blue) 2 mL, Bacto Agar 0.36 g dicampur ke dalam 

labu Erlenmeyer yang berisi 200 mL akuades. Kemudian direbus di atas kompor 

listrik sampai agar dan bahan-bahan terlarut sempurna. Setelah itu dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi masing-masing 6 mL dan ditutup rapat dengan kapas yang 

dilapisi dengan alumunium foil untuk kemudian disterilkan dengan autoclave pada 

tekanan 1 atm, temperatur 121 oC selama 15-30 menit. 

 

c. Pembuatan media NFB (Nitrogen-Free Bacteria) solid 

Bahan media NFB yaitu Malic acid 1 g, KOH 0.8 g, K2HPO4 0.1 g, FeSO4 

0.01 g, MnSO4 0.002 g, MgSO4 0.004 g, NaCl 0.004 g, CaCl2 0.002 g, N2MoO2 
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0.002 g, BTB (Bomothymol Blue) 2 mL, Bacto Agar 3.6 g dicampur ke dalam 

labu Erlenmeyer yang berisi 200 mL akuades. Kemudian direbus di atas kompor 

listrik sampai agar dan bahan-bahan terlarut sempurna. Setelah itu mulut labu 

Elenmeyer ditutup dengan kapas dan dilapisi alumunium foil untuk kemudian 

disterilkan dengan autoclave pada tekanan 1 atm, temperatur 121 oC selama 15-30 

menit. 

 

d. Pembuatan media Nutrient Agar 

Pembuatan media Nutrient Agar (NA) dimulai dengan memasukkan media 

NA 2 g ke dalam labu Erlemneyer yang berisi 100 mL akuades, kemudian direbus 

di atas kompor listrik sampai semua bahan terlarut sempurna. Setelah itu mulut 

labu Elenmeyer ditutup dengan kapas dan dilapisi alumunium foil untuk 

kemudian disterilkan dengan autoclave pada tekanan 1 atm, temperatur 121 oC 

selama 15-30 menit. 

 

3.3.2 Pengambilan sampel tanah gambut 

Berikut ini merupakan prosedur pengambilan sampel tanah pada tanah 

gambut. 

1. Sebelum dilakukan pengambilan sampel tanah gambut, data keadaan biofisik 

lingkungan yang menonjol di lokasi sampel dicatat, antara lain pH dan suhu 

tanah. 

 

2. Tanah tempat pengambilan sampel tanah terlebih dahulu dibersihkan dari 

seresah. 
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3. Seluruh alat yang digunakan untuk pengambilan sampel tanah gambut dicuci 

dengan air bersih kemudian dibilas menggunakan etil alkohol 95% dan 

selanjutnya di evaporasi dengan nyala api. 

4. Rangka besi atau kayu berukuran 20 cm x 20 cm dan tinggi 20 cm ditekan ke 

dalam tanah. 

5. Tanah yang berada dalam rangka besi atau kayu diambil menggunakan 

spatula. 

6. Plastik berisi sampel tanah diberi label dan dimasukkan ke dalam termos es 

yang berisi es kering dengan suhu 2 – 4 oC agar tanah tidak cepat kering dan 

terhindar dari suhu kering. 

 

3.3.3 Preparasi sampel tanah 

Preparasi sampel tanah dilakukan dengan tujuan mempersiapkan sampel 

tanah yang telah diambil ke dalam kondisi terpisah antara mikroorganisme dan 

substratnya yaitu tanah gambut. Proses preparasi sampel tanah adalah sebagai 

berikut. 

1. Sampel tanah ditimbang sebanyak 25 g untuk kemudian dicampurkan ke 

dalam 225 mL akuades steril di dalam botol kultur.  

2. Campuran tanah dan akuades steril tersebut kemudian di homogenkan dengan 

vortex sampai benar-benar tercampur. 

3. Suspensi tanah dibiarkan sampai terbentuk dua lapisan yang berbeda yaitu 

lapisan atas yang merupakan suspensi air tanah yang siap diambil untuk 

analisis keberadaan mikroba dan lapisan bawah berupa substrat tanah. 
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3.3.4 Tahap enrichment menggunakan media NFB semi-solid 

1. Botol steril yang berisi akuades steril dibuka. 

2. Pipet steril digunakan untuk menambahkan secara aseptik 10 mL suspensi air 

tanah hasil preparasi kedalam botol steril yang berisi akuades steril. 

3. Suspensi air tanah yang telah dicampur dengan larutan pengenceran 

dihomogenkan. Proses ini merupakan pengenceran 100x dari sampel awal 

(sampel diencerkan dengan perhitungan faktor 10). 

4. 10 mL dari pengenceran 100x dipindahkan secara aseptik ke dalam tabung 

pengenceran kedua untuk kemudian dihomogenkan kembali (pengenceran 

1000x). 

5. Kemudian dari pengenceran 1000x dipindahkan secara aseptik menggunakan 

jarum ose lurus ke dalam 3 tabung yang berisi media NFB semi solid dengan 

metode stab. 

6. Tabung reaksi kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. 

Kemudian diamati perubahan yang terjadi. 

 

3.3.5 Tahap isolasi bakteri penambat nitrogen 

1. Hasil seri pengenceran 100x diambil secara aseptik menggunakan pipet volum 

sebanyak 1 mL. 

2. Kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri dan dengan metode pour plate 

dituangkan media selektif yaitu NFB solid. 

3. Tunggu media tersebut memadat kemudian bagian pinggir cawan petri 

diisolasi. 
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4. Inkubasi selama 24 jam kemudian diamati adanya perubahan warna pada 

media. 

 

3.3.6 Tahap isolasi bakteri pelarut fosfat 

1. Hasil seri pengenceran 100x diambil secara aseptik menggunakan pipet volum 

sebanyak 1 mL. 

2. Kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri dan dengan metode pour plate 

dituangkan media selektif yaitu media pikovskaya. 

3. Tunggu media tersebut memadat dan bagian pinggir cawan petri diisolasi. 

4. Inkubasi selama 24 jam kemudian diamati adanya zona halo yang terbentuk. 

   

3.3.7 Tahap identifikasi isolat bakteri penambat nitrogen 

a. Identifikasi karakter makroskopis 

Karakteristik makroskopis yang diamati pada koloni bakteri yang tumbuh 

di media NFB adalah warna, bentuk, elevasi, permukaan, tepi, ukuran dan 

karakteristik optik dari koloni tersebut. 

 

b. Identifikasi karakter mikroskopis 

Identifikasi karakter mikroskopis suatu bakteri dimulai dengan proses 

pewarnaan karena apabila tidak dimulai dengan pewarnaan maka visualisasi 

dalam pengamatan secara mikroskopis akan sangat susah dilakukan, tidak hanya 

karena ukurannya yang sangat kecil tetapi juga karena transparan 

(Ni’matuzahrohdkk., 2010). Metode pewarnaan yang biasanya menjadi dasar 

untuk pengelompokan bakteri adalah pewarnaan Gram. 
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Biakan murni bakteri yang akan diamati karakter mikroskopisnya melewati 

tahap pewarnaan gram sebagai berikut. 

1. Biakan murni diambil secara aseptik menggunakan jarum ose dari media NFB 

di cawan petri untuk kemudian diletakkan di atas gelas objek yang telah 

ditetesi air sebelumnya. 

2. Kemudian dilakukan fiksasi panas dengan cara melewatkan secara cepat 

smear yang dikering udarakan dua tiga kali pada api bunsen. Hal in bertujuan 

untuk melekatkan smear bakteri agar tidak tercuci selama proses pewarnaan. 

3. Apusan bakteri ditetesi dengan kristal violet (gram A) secukupnya, kemudian 

ditunggu selama 1-2 menit, setelah itu dicuci kelebihan pewarna dengan air 

mengalir. 

4. Apusan bakteri ditetesi dengan lugol (Gram B) secukupnya, kemudian 

ditunggu  selama 1-2 menit, setelah itu dicuci kelebihan pewarna dengan air 

mengalir. 

5. Menetesi apusan bakteri dengan alkohol 95% (Gram C) selama 30 detik, 

setelah itu dicuci dengan air mengalir. 

6. Apusan bakteri ditetesi dengan safranin (Gram D) secukupnya, kemudian 

ditunggu selama 1 menit, setelah itu dicuci kelebihan pewarna dengan air 

mengalir. 

7. Apusan bakteri dikeringkan, selanjutnya hasil pewarnaan diamati di 

mikroskop dengan perbesaran 1000x. 

8. Setelah terwarnai,diamati karakter mikroskopis dari sel bakteri berupa salah 

satu dari bentuk kokus, batang, basil, vibrio atau spiral. 
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3.3.8 Tahap identifikasi isolat bakteri pelarut fosfat 

a. Identifikasi karakter makroskopis 

Karakteristik makroskopis yang diamati padakoloni bakteri yang tumbuh 

di media pikovskaya adalah ukuran warna, bentuk, elevasi, permukaan, tepi, 

ukuran dan karakteristik optikdari koloni tersebut. 

 

b. Identifikasi karakter mikroskopis 

Identifikasi karakter mikroskopis suatu bakteri dimulai dengan proses 

pewarnaan karena apabila tidak dimulai dengan pewarnaan maka visualisasi 

dalam pengamatan secara mikroskopis akan sangat susah dilakukan, tidak hanya 

karena ukurannya yang sangat kecil tetapi juga karena transparan (Ni’matuzahroh 

dkk., 2010). Metode pewarnaan yang biasanya menjadi dasar untuk 

pengelompokan bakteri adalah pewarnaan Gram. 

Biakan murni bakteri yang akan diamati karakter mikroskopisnya melewati 

tahap pewarnaan gram sebagai berikut. 

1. Biakan murni diambil secara aseptik menggunakan jarum ose dari media 

pikovskaya pada cawan petri untuk kemudian diletakkan di atas gelas objek 

yang telah ditetesi air sebelumnya. 

2. Kemudian dilakukan fiksasi panas dengan cara melewatkan secara cepat 

smear yang dikering udarakan dua tiga kali pada api bunsen. Hal in bertujuan 

untuk melekatkan smear bakteri agar tidak tercuci selama proses pewarnaan. 

3. Apusan bakteri ditetesi dengan kristal violet (gram A) secukupnya, kemudian 

ditunggu selama 1-2 menit, setelah itu dicuci kelebihan pewarna dengan air 

mengalir. 
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4. Apusan bakteri ditetesi dengan lugol (Gram B) secukupnya, kemudian 

ditunggu  selama 1-2 menit, setelah itu dicuci kelebihan pewarnadengan air 

mengalir. 

5. Apusan bakteri ditetesi dengan alkohol 95% (Gram C) selama 30 detik, 

setelah itu dicuci dengan air mengalir. 

6. Apusan bakteri ditetesi dengan safranin (Gram D) secukupnya, kemudian 

ditunggu selama 1 menit, setelah itu dicuci kelebihan pewarna dengan air 

mengalir. 

7. Apusan bakteri dikeringkan, selanjutnya hasil pewarnaan diamati di 

mikroskop dengan perbesaran 1000x. 

8. Setelah terwarnai,diamati karakter mikroskopis dari sel bakteri berupa salah 

satu dari bentuk kokus, batang, basil, vibrio atau spiral. 

 

3.3.9 Identifikasi menggunakan uji fisiologis 

Setelah dilakukan isolasi bakteri dari sampel tanah tahap selanjutnya 

adalah tahap pemeriksaan isolat bakteri menggunakan uji fisiologis. Uji fisiologis 

dilakukan untuk mengetahui karakter fisiologis masing-masing isolat. Uji 

fisiologis menggunakan media identifikasi yang terdapat pada buku panduan 

OXOID. Isolat bakteri yang sudah diketahui karakternya kemudian dicocokkan 

dengan buku panduan Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology 9th Edition 

(Holt, et al., 2000). Uji fisiologis meliputi: Lysine, Ornithin, H2S, Glucose, 

Manitol, Xylose, ONPG, Indole, Urease, V-P, Citrate, TDA, Gelatin, Malonate, 

Inositol, Sorbitol, Rhamnose, Sucrose, Lactose, Arabinose, Adonitol, Rafinose, 

Salicin dan Arginine. 
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