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III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2014 sampai dengan April 2015 

di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Universitas Lampung 

3.2. Alat dan Bahan 

 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: spektrofotometer 

dan waterbath untukmengukur aktivitas enzim;  shaker inkubator untuk 

inkubasi kultur; oven dan ayakan 65 mesh untuk pembuatan tepung 

karbohidrat; laminar airflow dan autoclave untuk preparasi sampel secara 

aseptik; dan beberapa peralatan pendukung lainnya yang diperlukan dalam 

preparasi sampel untuk pengukuran enzim dan optimasi produksi enzim dari 

kultur Bacillus sp. 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: isolat Bacillus sp.; media 

pertumbuhan; limbah pertanian sebagai sumber karbohidrat (C); NaOH 12% 

untuk delignifikasi, senyawa kimia untuk sumber nitrogen (N), dan gula 

sederhana untuk induser.   

Isolat Bacillus sp. yang digunakan adalah merupakan Bacillus sp. yang 

diisolasi dari usus ayam dan diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi, 

Jurusan Biologi, FMIPA, Unila. 
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Media pertumbuhan untuk kultur Bacillus sp., peremajaan isolat, dan media 

optimasi menggunakan medium Mendels (Lampiran 1). 

 

Limbah pertanian yang digunakan sebagai sumber karbon adalah: sekam 

padi yang diperoleh dari sisa penggilingan padi, tongkol jagung diperoleh 

dari sisa pembuatan perkedel, dan bagas tebu diperoleh dari penjual es tebu 

di sekitar Bandar Lampung. 

 

Sumber nitrogen yang diujikan adalah senyawa (NH4)2SO4, NH4Cl, dan 

NaNO3.  Adapun gula sederhana yang diujicobakan sebagai induser adalah 

xilosa,laktosa, sukrosa, dan glukosa.  NaOH 12% digunakan untuk 

delignifikasi limbah saat membuat tepung selulosa dari limbah. 

3.3. Pelaksanaan Penelitian 

 

3.3.1.  Peremajaan Isolat 

 

Isolat yang digunakan dalam penelitian ini diremajakan terlebih 

dahulu dengan menginkubasi ulang pada medium baru.  Medium 

yang digunakan adalah medium Mendels. 

 

3.3.2  Uji Pendahuluan 

 

Sebelum penelitian dimulai, dilakukan pengujian pendahuluan (uji 

autentifikasi) untuk membuktikan bahwa isolat yang digunakan 

memiliki daya selulolitik.  Uji autentifikasi dilakukan dengan cara 

menginokulasikan biakan yang sudah diremajakan ke dalam petri 

dish  berisi medium yang mengandung carboxymethyl cellulose 
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(CMC).  Kultur diinkubasi pada suhu kamar selama 2-3 hari. 

Aktivitas selulolitik dapat dideteksi dengan terbentuknya zona jernih 

di sekeliling pertumbuhan inokulum.  Zona jernih mengindikasikan 

terjadinya penguraian CMC yang semula berwarna keruh menjadi 

gula sederhana sehingga terlihat bening/jernih.  Hasil pengamatan 

zona jernih diperjelas dengan penambahan larutan pewarna congo 

red pada permukaan medium. 

 

3.3.3 Pembuatan Tepung Selulosa dari Limbah Pertanian 

 

Sumber karbon yang digunakan adalah tepung selulosa yang dibuat 

dari tongkol jagung, sekam padi, dan  bagas tebu.  Pembuatan tepung 

selulosa dari ketiga limbah tersebut diawali dengan delignifikasi 

untuk menghilangkan kandungan ligninnya yang tinggi.  

Delignifikasi dilakukan dengan merendam sebanyak 50  gram 

cacahan limbah berukuran 2-3 cm dengan750 ml NaOH 12% dalam 

sebuah labu erlenmeyer 2 liter.  Labu erlenmeyer kemudian 

dimasukkan ke dalam autoclave selama 30 menit dengan suhu 

120
o
C.  Setelah didinginkan, rendaman limbah disaring, residunya 

dicuci dengan air mengalir hingga pH air bilasan netral.  Residu 

dikeringkan kemudian dioven pada suhu 70
o
C selama tiga hari, baru 

dihaluskan/diblender.  Residu yang telah halus kemudian diayak 

menggunakan ayakan berukuran 65 mesh hingga diperoleh tepung 

selulosa.  
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3.3.4 Penentuan Waktu Inkubasi 

 

Penentuan waktu inkubasi dilakukan setelah sebelumnya telah 

dilakukan uji karakterisasi enzim.  Uji karakterisasi enzim dilakukan 

untuk mengetahui pH dan suhu optimum aktivitas enzim selulase. 

Penentuan waktu inkubasi dilakukan dengan menginokulasikan 10 % 

inokulum dari biakan yang telah diremajakan ke dalam labu 

Erlenmeyer yang berisi 20 ml medium Mendels (Tabel 18).  

Selanjutnya biakan diinkubasi pada suhu 40 
o
C dengan 

menggunakan shaker incubator pada kecepatan 80 rpm.  Inkubasi ini 

dilakukan selama 30 jam.  Pengambilan sampel dilakukan setiap 6 

jam untuk pengukuran kadar gula pereduksinya dengan 

menggunakan spektrofotometer.  Pengujian kadar gula pereduksi ini 

dilakukan dengan menggunakan metode DNS.  Dari tahapan ini 

diperoleh waktu inkubasi yang menunjukkan produksi enzim 

tertinggi.  Waktu ini digunakan sebagai acuan dalam tahap-tahap 

penelitian selanjutnya. 

 

3.3.5 Uji Optimasi Medium 

 

 

Uji optimasi medium dilakukan dengan menginokulasikan 10 % 

inokulum dari biakan yang telah diremajakan ke dalam labu 

Erlenmeyer yang berisi 20 ml medium Mendels dengan berbagai 

tepung selulosa dari limbah pertanian sebagai alternatif sumber 

selulosa.  Tiga macam limbah yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: sekam padi, tongkol jagung, dan bagas tebu.  CMC digunakan 
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sebagai pembanding bagi pemakaian tepung selulosa dari ketiga 

sumber limbah tadi.  Sumber tepung selulosa terbaik selanjutnya 

diujikan pada berbagai konsentrasi (0,25%, 0,5%, 0,75%, dan 1%).  

Selanjutnya pengukuran sampel dilakukan pada waktu inkubasi 

terbaiknya.  Hasil uji optimasi medium tahap pertama ini adalah 

sumber dan konsentrasi tepung selulosa limbah yang memberikan 

produksi enzim selulase terbaik.    

 

Pada tahap kedua dilakukan uji berbagai perbedaan sumber nitrogen: 

((NH4)2SO4, NH4Cl, dan NaNO3).  Teknik dan metode 

pengukurannya sama dengan pada tahap pertama.  Dari tahapan ini 

diperoleh hasil waktu inkubasi, jenis dan konsentrasi tepung 

selulosa, serta sumber N yang memberikan hasil terbaik aktivitas 

enzim selulase sehingga tercapainya puncak produksi gula 

pereduksi.  Sumber nitrogen terbaik ini selanjutnya diujikan pada 

berbagai konsentrasi (0,08%, 0,175%, 0,26%, dan 0,35%).  Hasil uji 

pada tahap kedua ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

pengujian pada tahap berikutnya. 

 

Pada tahap ketiga dilakukan uji perbedaan pengaruh pemberian 

berbagai gula sederhana (glukosa, sukrosa, xilosa, dan laktosa) 

sebagai induser terhadap aktivitas enzim selulolitik.  Hasil terbaik 

dari tahap satu dan dua dijadikan acuan untuk melaksanakan uji pada 

tahap ketiga ini.  0,0625 gram gula sederhana ditambahkan ke dalam 

setiap unit penelitian ini.  Hasil akhir tahap ketiga penelitian ini 
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memberikan informasi jenis senyawa induser yang memberikan efek 

terbaik bagi produksi serta aktivitas enzim selulase.   

 

Uji optimasi medium ini memberikan informasi tentang medium 

produksi enzim selulase yang menghasilkan aktivitas selulolitik 

terbaik bagi bakteri uji (Bacillus sp.).  Dari hasil uji ini didapat 

medium terbaik untuk produksi enzim selulase dari ketiga sumber N 

yaitu: (NH4)2SO4, NH4Cl, dan NaNO3; ketiga sumber selulosa: 

tongkol jagung, bagas tebu, dan sekam padi; serta keempat jenis gula 

pereduksi: glukosa, sukrosa, xilosa, dan laktosa.  Hasil yang 

diperoleh dapat dijadikan ini referensi untuk menumbuhkan bakteri 

seluloliik, khususnya isolat bakteri B1 koleksi Laboratorium 

Mikrobiologi FMIPA Unila. 

 

3.3.6.   Uji Aktifitas Enzim Selulase 

 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan metode DNS.  Pertama-tama 

dimasukkan 0,5 ml CMC ke dalam buffer sitrat pH 6 0,05 M ke dalam 

tabung reaksi.  Sebanyak 0,5 ml ekstrak kasar enzim dimasukkan ke 

dalam tabung sampel, untuk kontrol tabung sampel tidak diisi enzim.  

Tutup masing-masing tabung dengan aluminium foil kemudian 

diinkubasi dalam shaker water bath selama 30 menit pada suhu 40 
o
C.  

Setelah diinkubasi, dimasukkan 1 ml pereaksi DNS ke dalam tabung 

sampel untuk mengikat gula pereduksi dan membentuk warna indikator 

yang spesifik sehingga dapat terdeteksi pada spektrofotometer dengan 
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panjang gelombang 575 nm.  Pada tabung kontrol dimasukkan 0,5 ml 

enzim, kemudian dengan segera dimasukkan pereaksi DNS sebanyak 1 

ml.  Tabung reaksi kemudian dipanaskan di dalam air mendidih selama 

15 menit.  Pendinginan tabung reaksi dilakukan dalam air dingin selama 

20 menit agar enzim menjadi inaktif dan stabil pada saat dilakukan 

pengukuran absorbansinya.  Pengukuran absorbansi sampel dengan 

spektrofotometer dilakukan pada panjang gelombang (λ) 575 nm.  

Pengukuran aktivitas enzim dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4.  Pengukuran Aktivitas Enzim  

 kontrol 1 kontrol 2 uji 1 uji 2 

Enzim  - - 0,5 ml 0,5 ml 

1% CMC dlm buffer 

sitrat pH 6 0,05 M 

0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 

Inkubasi 40
0
C selama 30 menit 

Masukkan dalam air es (untuk menghentikan aktivitas enzim) 

Pereaksi DNS 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 

Enzim  0,5 ml 0,5 ml - - 

Rebus dalam air mendidih selama 15 menit 

Didinginkan di air dingin selama 20 menit, kemudian 

dianalisis menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 575 nm 

 

Kadar gula (g glukosa) dihitung dengan menggunakan persamaan 

kurva standar glukosa.   

 

Aktivitas enzim  dapat ditentukan  menggunakan  rumus : 

 

 

 

Aktivitas Unit =   
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Data aktivitas enzim yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 

 

3.4. Bagan Alir Penelitian 

 

Secara terperinci tahap pelaksanaan penelitian dapat diringkas dalam bentuk 

bagan alir.  Bagan alir dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2.  Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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