
III. METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Maret - Agustus 2015 di Laboratorium

Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoclave (model S-90N),

laminar air flow (CURMA model 9005-FL), timbangan digital, inkubator, shaker

incubator, sentrifuga, mikropipet, waterbath, oven, magnetic stirrer,

spektofotometer UV-Vis (Ultrospec 4000 Pharmacia Biotech), kasa, kapas, kertas

saring, rak tabung, jarum ose, pinset dan alat-alat gelas lain seperti tabung reaksi,

cawan petri, erlenmeyer, beaker gelas, gelas ukur, pipet tetes, batang pengaduk,

serta pemanas bunsen dan kompor gas.

Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah PDA (Potato Dextrose Agar),

Streptomisin, Pepton, Minyak zaitun, Kasein, NaOH, Na2CO3, CuSO4.5H2O,

Na(K)-Tartarat, fenol, I2, KI, Hcl, KH2PO4, MgSO4, Kcl, FeSO4, (NH4)2SO4,

CaCl2, CMC (Carboxymethyl Cellulase), Pereaksi DNS (dinitrosalisilic acid),

BSA (Bovine Serum Albumin), reagen folin-ciocalteu, fenolftalein, akuades,
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buffer, aseton,etanol, alkohol, Adapun mikroorganisme yang digunakan adalah

Trichoderma koningii sebagai agen antagonis yang diperoleh dari Laboratorium

Hama dan Penyakit Tanaman Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian

Universitas Lampung dan jamur patogen Pyricularia grisea dari busuk batang

yang diisolasi di Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

C. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan

a. Pembuatan Media

1. Pembuatan Medium Padat

Media yang digunakan media Saboroud Agar disiapkan dengan cara

menimbang 4 gram dektrosa, 2 gram agar, 2 gram pepton, dan

ditambahkan streptomisin, kemudian semua bahan yang telah ditimbang

tersebut dimasukkan ke dalam erlenmeyer, dilarutkan dengan akuades

sebanyak 100 mL dan dipanaskan dengan bantuan magnetic stirer,

ekstrak yang didapat kemudian disterilisasi menggunakan autoclave

dengan temperatur 121oC dengan tekanan 1 atm selama 15 menit

bersamaan alat- alat yang akan digunakan agar terhindar dari

mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Setelah sterilisasi selesai

ekstrak dituang ke dalam cawan petri dan tabung reaksi (untuk agar

miring) yang telah disterilkan dimana seluruh kegiatan dilalukan secara

aseptik didalam laminar air flow. Setelah tahap penuangan selesai diuv
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selama 10 menit agar media memadat dengan sempurna dan disimpan

diinkubator kurang lebih 2 x 24 jam.

2. Pembuatan Media Cair

Medium cair terdiri dari medium inokulum dan medium kultur. Medium

inokulum digunakan untuk adaptasi awal pertumbuhan jamur pada

medium cair. Sedangkan medium kultur medium cair dengan volume

yang lebih besar. Medium cair yang digunakan yaitu mengandung 1.2%

KH2PO4, 0.1%MgSO4, 0.05% Kcl, 0.003% FeSO4, 0.08% (NH4)2SO4,

0.01% CaCl2, 0,5% Pepton, 0.5% CMC (Carboxymethyl Cellulase).

Semua bahan yang telah ditimbang dilarutkan dalam akuades disterilisasi

pada suhu 121oC, tekanan 1 atm, selama kurang lebih 15 menit dalam

autoclave. Diinokulasi media inokulum secara aseptis 1- 2 ose biakan

Trichoderma koningii dari media agar miring, lalu dikocok dalam shaker

inkubator dengan kecepatan 110 rpm selama 24  jam. Selanjutnya

sebanyak 10 mL biakan dari media inokulum diinokulasi dalam media

fermentasi dan dikocok dengan kecepatan 110 rpm dengan waktu

disesuaikan dengan kurva pertumbuhannya.
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b. Pembuatan Reaksi

1. Pembuatan Pereaksi Mandels Untuk Pengukuran Aktivitas Enzim
Selulase

o Reagen DNS

Ke dalam labu ukur 100 ml, dimasukkan 1% DNS (dinitrosalisilic

acid), 1% NaOH, 1 mL Na(K) tartarat 40%, 0,2% fenol, dan 0,05%

Na2SO3, kemudian dilarutkan dalam 100 mL akuades hingga tanda

batas.

o Larutan CMC 0,5 %

0,5 gram CMC dilarutkan dalam 100 ml akuades.

2. Pembuatan Pereaksi Fuwa Untuk Pengukuran Aktivitas α-amilase

o Pereaksi iodin

Sebanyak 2 gram KI dilarutkan dalam 10 mL akuades, ditambahkan

0,2 gram I2 kemudian ditambahkan akuades hingga volume 100 mL.

o Larutan pati

0,1 gram pati dilarutkan dalam 100 mL akuades  kemudian

dipanaskan hingga larut.

o Larutan HCl 1 N

Sebanyak 8,3 mL HCL 12 N dilarutkan dalam 10 mL akuades,

kemudian ditambahkan lagi akuades hingga batas miniskus pada labu

ukur 100 mL.
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3.  Pembuatan Pereaksi Kunitz  Untuk Pengukuran Aktivitas Protease

o Larutan kasein

sebanyak 1 gram kasein dilarutkan dalam 100 ml buffer fosfat pH 7

pada penanggas air mendidih, pH akhir 7,2.

o Larutan TCA

sebanyak 5 gram TCA dilarutkan dalam 100 ml air suling.

4. Pembuatan Pereaksi Untuk Pengukuran Aktivitas Lipase Metode
Titrimetri.

o Larutan NaOH 0.05 N

2 gram NaOH dilarutkan ke dalam 100 ml akuades

o Campuran etanol dan aseton perbandingan (1:1)

Mencampurkan 50 ml etanol dan 50 ml aseton.

5. Pembuatan Pereaksi Lowry Untuk Mengukur Kadar Protein Pada
Ekstrak Kasar Enzim

o Pereaksi A

2 gram Na2CO3 dilarutkan dalam 100 mL NaOH 0,1 N.

o Pereaksi B

5 mL larutan CuSO4.5H2O 1% (w/v) ditambahkan 5 ml larutan

Na(K) tartarat 1% (w/v).

o Pereaksi C

2 mL pereaksi B ditambah 100 mL pereaksi A.

o Pereaksi D

reagen Folin-Ciocelteau diencerkan dengan akuades 1:1.
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2. Isolasi Jamur Patogen Pada Busuk Batang Padi

Jamur patogen diisolasi dari sampel batang padi yang terkena penyakit. Isolasi

dilakukan dengan metode tanam langsung (Malloch, 1997). Batang tanaman yang

sakit diiris tipis kemudian direndam ke dalam alkohol 70% selama ± 3 menit, lalu

dicuci dengan akuades steril dan diletakkan di atas kertas saring hingga sedikit

kering (Agrios, 2005). Selanjutnya irisan batang tersebut diambil dengan pinset

steril dan diletakkan pada medium Saboroud Agar. Diinkubasi dan diliat

perkembangan pertumbuhannya secara visual. Selanjutnya hasil isolat siap untuk

dipindahkan ke media Saboroud Agar  yang baru untuk dimurnikan.

3. Peremajaan Jamur Trichoderma koningii

Medium padat Saboroud Agar steril diinokulasi dengan isolat jamur Trichoderma

koningii yang dilakukan secara aseptik di laminar air flow dan diinkubasi di

dalam inkubator selama 24 jam.

4. Produksi Enzim

Produksi enzim dilakukan dengan menyiapkan starter dan medium kultur. Starter

disiapkan dengan menginokulasikan 1 - 2 ose isolat jamur ke  medium inokulum,

kemudian diinkubasi pada shaker dengan kecepatan 110 rpm selama semalam.

Starter selanjutnya digunakan untuk diinokulasikan ke dalam medium kultur.

diinkubasi pada shaker dengan kecepatan 110 rpm dan dilakukan sampling secara

berkala setiap 24 jam.



25

Proses produksi enzim dari hasil sampling dilakukan pada sampel kultur dengan

cara sentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 5000 rpm untuk mendapatkan

ekstrak kasar enzim yang kemudian dapat diukur pertumbuhan sel dan diuji

aktivitasnya.

5. Uji Antagonis Trichoderma koningii Dalam Menekan Pertumbuhan
Pyricularia grisea Pada Busuk Batang Padi

Langkah awal dalam pengujian menyiapkan medium Saboroud Agar steril dalam

cawan petri dimana bagian luar cawan  digaris diagonal (diameter 9 cm).

Pengujian dilakukan dengan cara menumbuhkan koloni jamur secara berpasangan

antara biakan murni Trichoderma koningii dengan jamur hasil isolasi dari batang

padi yang busuk sebanyak satu ose (diameter ± 0,5 cm) dengan jarak penanaman

3 cm antar kedua jamur. Pada kontrol, yaitu Pyricularia grisea diinokulasi

kepermukaan media Saboroud Agar di satu sisi tanpa jamur Trichoderma koningii

(Santoso, 2008). Selanjutnya diinkubasi media diinkubator dan dilihat

perkembangan pertumbuhannya secara visual manakah diantara kedua jamur

tersebut yang dominan untuk tumbuh. Kemudian diukur diameter pertumbuhan

koloninya. Adapun cara inokulasi jamur antagonis terhadap Pyricularia grisea

terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Inokulasi jamur antagonis terhadap Pyricularia grisea pada cawan
petri (Santoso, 2008)

3cm 3cm 3cm

0,5cm 0,5cm

Antagonis Patogen
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Perhitungan persentase antagonis ketika jamur Pyricularia grisea bersinggungan

dengan agen antagonis, menggunakan rumus Schidmore (1978) dalam Santoso

dan Sumarni (2008); Winarsih (2007):

d1-d2
P.A = x 100%

d1

Keterangan :
P.A = Persentase Antagonis (%)
d1 = Diameter pertumbuhan patogen sebagai kontrol (cm)
d2 = Diameter pertumbuhan patogen pada uji antagonis (cm)

6. Uji Antagonis Menggunakan Ekstrak Kasar Enzim Trichoderma sp Dalam
Menekan Pertumbuhan Jamur Patogen Pyricularia grisea

Langkah awal dalam pengujian menyiapkan media padat Saboroud Agar. Dimana

bagian luar cawan  digaris diagonal (diameter 9 cm). Pengujian dilakukan dengan

cara menumbuhkan jamur secara berpasangan antara ekstrak kasar enzim yang

diteteskan pada kertas whartman yang dipotong bulat kecil dengan jamur hasil

isolasi diinokulasi sebanyak satu ose dengan jarak penanaman 3 cm antar kedua

jamur. Pada  kontrol, yaitu jamur Pyricularis grisea diinokulasikan pada media

saboroud agar di satu sisi tanpa ekstrak kasar enzim. Selanjutnya diinkubasi media

diinkubator dan dilihat perkembangan pertumbuhannya secara visual manakah

diantara kedua jamur tersebut yang dominan untuk tumbuh. kemudian diukur

diameter koloni yang tumbuh seperti yang dilakukan pada tahap uji antagonis

diinokulasi  tanpa menggunakan ekstrak kasar enzim.
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7. Penentuan Pertumbuhan Sel

Penentuan pertumbuhan sel digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dari sel

jamur dengan cara mengencerkan sampel kultur. Sebanyak 0,3 mL kultur

dimasukan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 2,7 mL akuades,

kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada

panjang gelombang 600 nm.

8. Uji Aktivitas Enzim Selulase

Metode ini didasarkan pada glukosa yang terbentuk (Mandels et al., 1976).

Dengan membandingkan antara sampel 0,25 mL enzim ditambah 0,25 mL larutan

CMC 0,5% dalam buffer posfat pH 5,0 dan kontrol 0,25 mL enzim, yang masing-

masing diinkubasi selama 60 menit dalam waterbath incubator pada suhu 50 oC.

Kemudian kontrol ditambahkan dengan 0,25 mL larutan CMC 0,5% dalam buffer

posfat pH 5,0 dan selanjutnya sampel dan kontrol ditambahkan 1 mL pereaksi

DNS dan dididihkan selama 10 menit pada penangas air. Kemudian masing-

masing ditambahkan 1,5 mL akuades lalu didinginkan. Setelah dingin, serapannya

diukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada λ 510 nm. Kadar glukosa

yang terbentuk ditentukan dengan mengunakan kurva standar glukosa.
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9. Uji Aktivitas α-amilase

Aktivitas α-amilase ditentukan dengan metode iodin (Fuwa, 1954), yaitu

berdasarkan pengurangan jumlah pati yang terdeteksi dengan penambahan iodin

yang menghasilkan pewarnaan bening. Uji Fuwa merupakan uji yang paling

spesifik untuk mengidentifikasi aktivitas α-amilase karena waktu reaksi yang

singkat yaitu 10 menit inkubasi dimana pati sebagai substratnya. Semakin kecil

absorbansi sampel maka semakin baik aktivitas dari enzim tersebut.

Sebanyak 250 μL enzim ditambahkan ke dalam 250 μL larutan pati 0,1% lalu

diinkubasi pada suhu 60 oC selama 10 menit. Reaksi dihentikan dengan

penambahan 250 μL HCl 1 N dan kemudian ditambahkan 250 μL pereaksi iodin

(I2 0,2% dan KI 2 %) dan 4 mL akuades ke dalam campuran reaksi. Setelah

campuran diaduk rata, diukur absorbansi campuran tersebut menggunakan

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 600 nm. Kontrol dibuat dengan

cara yang sama, hanya saja menggunakan 250 μL enzim yang sudah diinaktifkan

(ditambahkan HCl terlebih dahulu). Penentuan aktivitas α-amilase dengan

menggunakan metode iodin ini dilakukan pada tahap isolasi, pemurnian dan

karakterisasi enzim..
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10. Uji Aktivitas Protease

Kedalam tabung reaksi dimasukkan 1 mL larutan kasein, I mL larutan enzim.

Diinkubasi pada suhu 60 oC selama 30 menit, setelah itu inkubasi dihentikan

dengan penambahan 3 mL larutan TCA secara tepat, larutan diaduk dengan baik

dan didiamkan paling sedikit 30 menit pada suhu kamar agar pengendapan

berjalan sempurna. Endapan (gumpalan protein) yang terbentuk dipisahkan

dengan penyaringan  atau sentrifugasi. Absorbansi filtrat diukur menggunakan

spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 280 nm. Kontrol dibuat

dengan memasukkan 1 mL larutan enzim, 3 mL larutan TCA, baru kemudian

diinkubasi. Aktivitas enzim dihitung berdasarkan jumlah asam amino  (peptida

sederhana) yang terbentuk dengan menggunakan kurva standar tirosin.

11. Uji Aktivitas Enzim Lipase

Pengukuran aktivitas enzim ekstrak kasar dilakukan dengan metode titrimetri

(Tunggala, 2010). Sebanyak 2 mL minyak zaitun dalam Erlenmeyer 100 mL,

ditambah 1 mL buffer fosfat 0,05 M (pH 8), dan 1 mL larutan enzim.

Campuran substrat enzim ini kemudian dikocok menggunakan shaker

inkubator pada 30°C selama 30 menit. Setelah 1 jam substrat enzim

diinaktifkan dengan menggunakan campuran aseton : etanol (1:1) sebanyak 1

mL. Campuran tersebut ditambahkan 5 tetes fenolftalein 1% sebagai indikator

dan dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,05 N. Titrasi dihentikan

setelah campuran berubah menjadi merah muda (Nurhasanah dan Herasari, D.

2008).
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Aktivitas enzim lipase ditunjukkan dengan perubahan warna saat titrasi dari tidak

berwarna menjadi berwarna merah muda. Perlakuan untuk kontrol dilakukan

sama seperti perlakukan untuk uji aktivitas enzim dimana enzim digantikan oleh

akuades. Aktivitas lipase dapat dihitung dengsan cara sebagai berikut :

Aktivitas lipase (u/mL) =
( )

Keterangan :
A = Volume (mL) NaOH untuk titrasi sampel
B = Volume (mL) NaOH untuk titrasi blanko
1000 = Konversi dari mmol ke µmol
30 = Waktu inkubasi
VE = Volume enzim

12. Uji Kadar Protein

Kadar protein enzim ditentukan dengan metode Lowry (Lowry et al., 1951).

Sebanyak 0,1 mL enzim ditambahkan 0,9 mL akuades lalu direaksikan dengan 5

mL pereaksi C dan diaduk rata. Kemudian dibiarkan selama 10 menit pada suhu

ruang. Setelah itu ditambahkan dengan cepat 0,5 mL pereaksi D dan diaduk

dengan sempurna, didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar. Untuk kontrol,

0,1 mL enzim diganti dengan 0,1 mL akuades, selanjutnya perlakuannya sama

seperti sampel.  Serapannya diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada

panjang gelombang 750 nm. Untuk menentukan konsentrasi protein enzim

digunakan kurva standar BSA (Bovine Serum Albumin).



31

13. Pemurnian enzim

Setelah enzim diisolasi, selanjutnya enzim tersebut dimurnikan menggunakan

metode fraksinasi dengan ammonium sulfat (NH4)2SO4. Ekstrak kasar enzim yang

telah diperoleh selanjutnya diendapkan dengan menggunakan ammonium sulfat

(NH4)2SO4 pada berbagai derajat kejenuhan yaitu 0-20%; 20-40%; 40-60%; 60-

80%; dan 80-100%. Skema fraksinasi dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3. Skema proses fraksinasi enzim dengan ammonium sulfat.

+ (NH4)2SO4 (0-15%)

+ (NH4)2SO4 (15-30%)

Ekstrak Kasar Enzim

Endapan(F1)     Filtrat

Endapan(F2)     Filtrat

Endapan(F3)     Filtrat

(NH4)2SO4 (30-45%)

Endapan(F4)     Filtrat

+ (NH4)2SO4 (45-60%)

+ (NH4)2SO4 (60-75%)

Endapan(F5)     Filtrat

Endapan(F6)     Filtrat

+ (NH4)2SO4 (75-90%)



32

Endapan protein enzim yang didapatkan pada tiap fraksi kejenuhan ammonium

sulfat, dipisahkan dari filtratnya dengan sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm

selama 15 menit. Kemudian endapan yang diperoleh dilarutkan dengan buffer

fosfat 0,1 M pH 6,0 diuji aktivitas dan kadar proteinnya untuk mengetahui pada

fraksi-fraksi mana terdapat enzim dengan aktifitas spesifik yang tinggi.
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D. Diagram Alir Prosedur Penelitian

Gambar 4. Diagram alir prosedur penelitian.

Isolasi jamur patogen
Pyricularia grisea

Peremajaan  jamur
Trichoderma koningii

Uji antagonis Trichoderma koningii
dalam menekan pertumbuhan

Pyricularia grisea

Mengamati pertumbuhan dan
mengukur diameter koloni jamur.

Penanaman jamur
kedalam media cair

(Starter)

Inokulasi dari media
starter ke media kultur

Produksi
Enzim

Pemurnian

Uji aktivitas enzim
selulase

Uji aktivitas enzim
α-amilase

Uji aktivitas enzim
protease

Uji aktivitas enzim
lipase

Uji kadar protein

Mengamati pertumbuhan
koloni jamur

Penentuan pertumbuhan sel

Uji antagonis dengan ekstrak
kasar enzim Trichoderma
koningii dalam menekan

Pertumbuhan  jamur patogen


