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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan  Biologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung .

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Januari hingga 30 Maret 2015.

B. Alat dan bahan

Alat yang digunakan antara lain : alat tulis, mikroskop, tabung reaksi, gelas

objek, tabung anaerobic jar, gelas ukur, ose, spatula, bunsen, vortex, neraca

analitik autoclave, backer glass (50 ml ,250 ml), bunsen , cawan petri,

erlenmeyer (50 ml, 100 ml, 500 ml), hot plate, inkubator, laminar air flow,

kapas, kain kassa, keranjang, korek api, mikro pipet , mikro tip, oven, lampu

spiritus, pipet tetes, pipet volumetri, plastik, rak tabung reaksi, tabung reaksi,

Bahan-bahan yang digunakan antara lain :

Isolat bakteri usus itik ( B1, B3 dan B4 ) yang diperoleh dari koleksi isolat

Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Unila, media deMan Rogosa and Sharpe

(MRS) Broth, NaCl steril, Molasis dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3%,

minyak imersi.
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C. Metode Penelitian

Penelitian diawali dengan Isolat B1, B3 dan B4 dikultur selama 48 jam.

Hasil kultur merupakan tahap peremajaan yang akan dijadikan sebagai starter.

Setelah itu, starter dibuat dan diinokulasikan ke masing-masing media

perlakuan variasi molasis.

Variasi molasis yang digunakan yaitu konsentrasi 0% sebagai kontrol, 1 %,

2%, dan 3 %.  Variasi waktu yang digunakan pada masing-masing media

sama yaitu 0 jam, 24 jam, 48 jam dan 72 jam. Daya hidup masing-masing

isolat dilihat berdasarkan jumlah koloni Log (sel/ml) serta jumlah generasi

dan waktu generasi yang terbentuk. Jumlah koloni yang didapatkan

kemudian dianalisis secara deskriptif.

D. Prosedur Kerja

1. Peremajaan bakteri

Suspensi isolat B1, B2 dan B4 masing-masing diambil sebanyak 1 ml

menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam 9 ml MRS Broth,

kemudian diinkubasi selama 48 jam pada anerobic jar.

2. Pembuatan starter

Isolat yang telah diinkubasi dari peremajaan diambil sebanyak 1 ml

ke dalam 9 ml MRS Broth steril kemudian diinkubasi selama 48 jam.
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3. Pembuatan kultur bakteri

Konsentrasi molasis yang ditambahkan yaitu 1 %, 2% dan 3 %.  Media

MRS tanpa molasis atau konsentrasi 1% digunakan sebagai kontrol.

Bakteri uji (B1, B3 dan B4) diinokulasi sebanyak 1 ml ke dalam tabung

reaksi yang berisi media MRS Broth dengan variasi molasis yang berbeda

masing- masing sebanyak 9 ml .

4. Perhitungan sel bakteri

Perhitungan sel bakteri dilakukan secara tidak langsung dengan metode

pour plate (Mulyani et al., 2008). Sampel diambil sebanyak 1 ml

kemudian diencerkan hingga 10-7 untuk jam ke-24 dan 48.  Jam ke-0 dan

72 pengenceran sampai 10-6 diambil tiga pengenceran tertinggi masing-

masing sebanyak 0,1 ml secara duplo, kemudian dituang ke dalam cawan

petri.  Media MRS Agar dituang sebanyak 15 ml dan dihomogenkan

dengan menggoyang-goyangkan cawan petri.  Setelah homogen ditunggu

hingga memadat kemudian diinkubasi selama 48 jam.  Setelah inkubasi

koloni dihitung dengan menggunakan colony counter. Hasil pehitungan

koloni kemudian dikonversikan ke dalam sel/ml , jumlah koloni juga

menentukan jumlah generasi dan waktu generasi dengan rumus

(Pelczar et al., 1993):

n  =        Log 10b – Log10a                         keterangan:

0,3010

g  =   t/n

b  = Jumlah akhir sel
a  = Jumlah mula sel
n  =  Jumlah  generasi
t   =  waktu
g  =  waktu generasi
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5. Diagram Alir Penelitian

Inokulasi hasil peremajaan sebanyak 1 ml ke dalam
11 ml MRS Broth

Inkubasi selama 48 jam

Masing-masing perlakuan diinkubasi selama 0 jam, 24 jam, 48 jam dan
72 jam

Dilakukan perhitungan Total Plate Count dengan metode
pour plate menggunakan media MRS agar

Jumlah koloni dihitung dengan colony counter

Inokulasikan masing-masing 1 ml isolat
pada masing-masing perlakuan

P1

MRS Broth

+

molasis 1 %

P2

MRS Broth

+

molasis 2 %

P3

MRS Broth

+

molasis 3 %

Kontrol

MRS Broth


