
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 –Juli 2011. 

Untuk pengambilan sampel tanah dilakukan di kawasan mangrove 

Wonorejo Surabaya. Sedangkan untuk analisis sampel tanah dilaksanakan 

di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga. 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sampel 

tanah dari perakaran mangrove, media untuk pertumbuhan bakteri adalah 

media Nutrient Agar (NA), aluminium foil, kapas, aquades, label, air kran, 

larutan Congo red, spiritus, alkohol 70%, bahan untuk identifikasi Gram 

meliputi: Kristal violet, Iodine, Safranin, media untuk uji potensi  bakteri 

selulolitik  meliputi:CMC (Carboxy Methyl Cellulose), NH4NO3(KNO3), 

NaCl, Agar-agar powder, dan Aquades.  

3.2.2 Alat penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain autoclave, 

Laminar air-flow, gelas ukur, pipet ukur, cawan petri, vortex, shaker, 

spatula, labu Erlenmeyer 200 mL, jarum ose, neraca analitik, oven, kulkas, 

tabung reaksi, rak tabung reaksi, spidol, bunsen, inkubator, penangas air, 
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panci, lemari es, batang pengaduk, tusuk gigi, mikroskop, spatula, kantong 

plastik, kertas tissue, selotip, thermometer, kertas koran, cylinder crof, 

salinometer, soil tester, pH indikator universal. 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Tahap pembuatan media 

Media yang digunakan untuk menguji potensi bakteri selulolitik 

adalah CMC agar. Media yang digunakan untuk stok bakteri adalah media 

NA (Nutrient Agar). 

3.3.2 Tahap pengambilan sampel tanah 

Sampel tanah diambil dari tanah Rhizosfer Mangrove di Wonorejo 

Surabaya dengan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah (Top soil) 

dengan menggunakan cylinder crof pada 4 titik yang berbeda, yaitu pada 

tanah Rhizosfer tanaman Avicennia germinans, Avicennia officinalis, 

Excoecaria agallocha dan Hibiscus tiliaceus. 

Disaat yang bersamaan, dilakukan juga pengukuran faktor fisik dan 

kimia tanah seperti temperatur tanah dengan menggunakan thermometer, 

kelembaban tanah (soil tester), pH tanah (pH indikator universal), dan 

salinitas menggunakan salinometer. 

3.3.3 Tahap preparasi sampel 

1. Sampel tanah masing-masing ditimbang seberat 25 gram dan 

kemudian dimasukkan ke dalam aquades steril sebanyak 225 mL. 

setelah itu divortex sampai homogen, kemudian dilakukan pengocokan 

dengan menggunakan shaker selama 15 menit pada suhu ruang.  
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2. Sampel tanah yang sudah homogen kemudian dibiarkan selama 15 

menit sampai mengendap. Setelah mengendap kemudian mengambil 

10 mLsuspensi tanah dan dimasukkan ke dalam botol yang berisi 

aquades steril sebanyak 90 mL dan didapatkan seri pengenceran 10-2.  

Bagan kerja preparasi dan isolasi sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.3.4 Tahap isolasi bakteri 

Suspensi yang telah diencerkan sebanyak 10-2 kemudian diambil sebanyak 

1mL dan dimasukkan ke dalam cawan petri dan ditambahkan 10mL media 

CMC Agar.Setelah itu diinkubasikan dalam suhu kamar selama 5 hari. 

Setelah isolat tumbuh dipindahkan ke dalam media NA miring dengan 

metode streak untuk mendapatkan isolat murni dari biakan tersebut.  
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3.3.5 Tahap identifikasi  

3.3.5.1 Pengamatan makroskopis 

Pengamatan makroskopis koloni dilakukan dengan cara 

menumbuhkansuspensi bakteri pada medium CMC Agar untuk diamati 

bentuk, warna, tepi dan elevasi. 

3.3.5.2 Pengamatan mikroskopis 

Untuk pengecatan Gram, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Setiap kodeisolat diambil 1 ose; 

2. Dibuat smear pada object glass dan dibiarkan kering; 

3. Sediaan difiksasi dengan cara dilewatkan di atas nyala api spiritus 

beberapa kali; 

4. Sediaan ditetesi dengan Gram A (larutan ammonium oksalat kristal violet) 

dan dibiarkan 1 menit; 

5. Larutan Gram A dibuang, dicuci dengan air mengalir dan dibiarkan 

kering; 

6. Ditetesi dengan Gram B (larutan yodium lugol) dan dibiarkan 1 menit; 

7. Dicuci dengan air mengalir dan dibiarkan kering; 

8. Sediaan ditetesi dengan Gram C (larutan aseton alkohol) sedikit demi 

sedikit, dan dibiarkan selama 15 detik; 

9. Dicuci dengan air mengalir dan dibiarkan kering; 

10. Sediaan ditetesi dengan Gram D (larutan safranin) dan dibiarkan selama 

30 detik; 

11. Sediaan dicuci dengan air mengalir dan dibiarkan kering; 
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12. Hasil pengecatan diamati dibawah mikroskop; 

3.3.5.3 Uji screening 

Screening bakteri selulolitik dilakukan pada media CMC Agar.Dengan 

cara mengambil isolat bakteri sebanyak satu ose dan kemudian 

ditumbuhkan pada media CMC agar. Diinkubasi selama 96 jam atau 

selama 5 hari dan kemudian ditetesi dengan menggunakan Congo red. 

Hasil positif akan terlihat adanya zona bening (halo zone) di sekitar 

pertumbuhan isolat bakteri yang menunjukkan adanya degradasi selulosa 

oleh bakteri selulolitik.  

3.3.5.4 Uji fisiologis 

Identifikasi dengan menggunakan uji fisiologis meliputi 24 senyawa uji 

yaitu: Lysine, Ornithine, H2S, Glucose, Mannitol, Xylose, O-nitrophenyl-β-

D-galacto-pyranoside (ONPG), Indole, Urease, Voges-Proskauer, Citrate, 

Tryptophan deaminase (TDA), Gelatine, Malonate, Inositol, Sorbitol, 

Rhamnose, Sucrose, Lactose, Arabinose, Adonitol, Raffinose, Salicin, 

Arginine. 
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