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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono (2013), metode deskriptif 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek 

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku 

umum. Dan pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai pengumpulan 

informasi yang didapatkan dalam bentuk angka dan jumlah yang kemudian 

disajikan dalam tabel ataupun grafik. 

 

B. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini berupa jerami padi dan rayap Cryptotermes 

sp yang berasal dari limbah pertanian di sekitar Desa Ciwaruga, Kecamatan 

Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. 

  

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan 

Agustus 2017 yang dilaksanakan di Laboratorium Riset Biologi Universitas 

Pendidikan Indonesia di Jalan Dr. Setiabudi No. Setiabudhi No. 229 

Bandung. 

 

D. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alat 

Alat-alat utama yang rutin digunakan dalam penelitian ini meliputi 

alat-alat standar yang biasa digunakan di laboratorium Mikrobiologi 

(autoklave, laminar air flow, inkubator, inkubator bergoyang, 

spektrofotometer UV, timbangan digital, tabung reaksi, cawan petri,  
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labu Erlenmeyer, pipet, hot-plate dan lain-lain serta alat-alat yang 

digunakan untuk kegiatan hidrolisis dan analisis produknya. 

2. Bahan  

Bahan-bahan utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

Rayap dan Jerami padi (Oryza sativa, Linn) diperoleh dari Desa 

Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung. Bahan-bahan 

di Laboratorium diantaranya alkohol, HCl, NaOH 6%, buffer phospat pH 

5,6,7 dan 8, MgSO4 .7H2O, NaCl, Na2HPO4 .2H2O, Yeast extract, bubuk 

CMC, Akuades, Biuret, Reagen DNS, Congo Red dan bahan lainnya. 

Media kultur : Kaldu Nutrisi, Nutrien Broth dan CMC Agar/Broth. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap persiapan dan tahap 

penelitian. 
 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini meliputi persiapan alat dan bahan yang selanjutnya 

dilakukan proses sterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam 

penelitian. Bahan yang perlu disterilisasi dimasukkan ke wadah kaca yang 

bersih dan diberi sumbat serta dibungkus oleh plastik sebelum di 

sterilisasi. Alat yang akan digunakan juga dibungkus dengan plastik, 

namun sebelumnya dilapisi dulu dengan kertas hingga rapat untuk 

menjaga agar tetap kering, setelah itu dilakukan sterilisasi dengan cara 

dimasukkan ke dalam autoclave selama 15-20 menit pada suhu 121
o
C dan 

tekanan 15 lb. kegiatan ini dilakukan di dalam Laboratorium Riset 

Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA UPI.  

 

2. Tahap Penelitian 

a. Pengambilan sampel 

Rayap Cryptotermes sp. diambil beserta potongan kayu yang 

dihinggapi dari tempat asalnya yang berlokasi di Desa Ciwaruga, 
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Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat untuk dibawa ke 

Laboratorium Riset Biologi UPI.  

Rayap dibawa keluar dari sarangnya dan ditempatkan di cawan 

petri, kemudian disterilkan permukaannya dengan cara mencucinya 

menggunakan alkohol 70%. Setiap rayap dipisahkan menjadi kepala 

dan tubuh. Setelah mengeluarkan kepala dengan forceps, hancurkan 

tubuhnya dengan bantuan batang kaca. Bahan ekstraksi  ini digunakan 

untuk mengisolasi bakteri dengan bantuan lup inokulasi (Upadhyaya 

dkk., 2012). 

 

b. Isolasi Bakteri 

Metode yang digunakan untuk memperoleh biakan murni 

bakteri dari suatu biakan campuran adalah dengan Pengenceran 

Cawan Tuang. Prinsip dari metode ini yaitu mengencerkan organisme 

sedemikian sehingga individu spesies dapat dipisahkan dari lainnya. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengenceran bertingkat sebanyak 6 

kali, diawali dengan memipet sebanyak 1 ml suspensi mikroba dari 

ekstraksi usus rayap kedalam tabung berisi 9 ml akuades steril 

kemudian divorteks hingga homogen lalu menggunakan pipet steril 

berikutnya dipindahkan 1 ml larutan dari pengenceran pertama ke 

akuades steril 9 ml tabung kedua dan dilakukan cara yang sama 

seperti tabung pertama. Dan diulangi dengan cara yang sama pula 

pada tabung ketiga hingga tabung keenam. Dari setiap masing-masing 

tabung yang dilakukan pengenceran 10
-1

 hingga 10
-6

, secara aseptik 

masing-masing sebanyak 0,1 ml dituangkan pada keenam cawan petri 

steril berisi Nutrien Broth Agar yang sudah padat dan telah diberi 

label tingkat pengenceran, lebih jelasnya kurang-lebih seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.6 di Bab II. Penyebaran cairan inokulum 

dilakukan dengan menggunakan batang kaca penyebar steril. 

Setelahnya petri dibungkus dengan kertas dan plastik untuk mencegah 

kontaminasi kemudian diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37°C. 
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Koloni-koloni yang tumbuh dengan karakteristik morfologi yang 

berbeda dipindahkan sebanyak 1 ose  pada tabung agar miring NB 

untuk didapatkan kultur murninya (Hadioetomo, 1985). 

Tabel 3.1. Format tabel hasil koloni campuran dari isolasi bakteri 

beserta karakteristiknya 

NO 
KOLONI 

CAMPURAN
 BENTUK ELEVASI MARGIN Warna 

      

      

      

 

c. Pembiakan Isolat Bakteri 

Ada 3 media berbeda yang digunakan untuk inokulasi dari bakteri: 

1. Nutrien Agar dan Broth 

Media Nutrien Agar dibuat dan digunakan untuk tujuan 

pembiakan isolat jangka lama atau subkultur bakteri, sedangkan 

media cair dipakai Nutrien Broth sebagai kultur biakan dalam 

inkubasi shaker selama beberapa hari untuk tujuan pengukuran 

fase-fase pertumbuhan bakteri lewat alat spektrofotometer. 

Keduanya adalah sebagai sebagai media umum yang mengandung 

banyak N2 untuk mempercepat pertumbuhan mikroba 

(Dwidjoseputro, 1994). 

2. CMC (Carboxymenthylcellulose) Agar dan Broth 

CMC Agar dipakai sebagai media selektif sumber karbon 

untuk pengujian zona bening bakteri selulolitik dan subkultur 

sedangkan CMC cair digunakan sebagai media biakan pada 

inkubator shaker untuk pengujian aktivitas enzim, optimasi pH 

dan kadar protein melalui sampel kultur biakan isolat yang 

diambil ekstrak kasar enzimnya (Hankin & Sandra, 1976). 

 

d. Seleksi Bakteri Selulolitik pada Media CMC 

Lempeng agar yang terdiri dari  : MgSO4 .7H2O 0,05 g/100 ml, 

NaCl 0,23 g/100 ml, Na2HPO4 .2H2O 0,5 g/100 ml, Yeast extract 0,2 
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g/100 ml, CMC 1 g/100 ml serta Agar 1,5 g/100 ml. Sebanyak 1 ose 

koloni bakteri ditanam dan diinkubasikan selama 24 jam pada suhu 

27°C, diwarnai dengan Congo red 0,1% dan diinkubasikan selama 30 

menit kemudian dibilas dengan larutan NaCl 1% (Ji dkk., 2003). 

Dilakukan pengamatan adanya halo (daerah bening) di sekitar koloni 

dianggap hasil uji yang positif bakteri selulolitik dan diukur 

diameternya. Indeks selulolitik diperoleh dengan rumus: 

Indeks selulolitik = 

 
𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝒁𝒐𝒏𝒂 𝒃𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 − 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝒌𝒐𝒍𝒐𝒏𝒊  𝒃𝒂𝒌𝒕𝒆𝒓𝒊 )

𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝒌𝒐𝒍𝒐𝒏𝒊 𝒃𝒂𝒌𝒕𝒆𝒓𝒊
 

(Sinaga, 2013) 

Tabel 3.2. Format Hasil Pengukuran Indeks Selulolitik Setiap Isolat 

N

O 
ISOLAT 

DIAMETER 

KOLONI 

DIAMETER 

ZONA 

BENING  

INDEKS 

SELULOLITIK 

  
  

 

  
 

  

     

 

e. Identifikasi Bakteri Selulolitik 

1) Pengamatan Morfologi Koloni 

Pengamatan morfologi dilakukan 7x24 jam masa inkubasi. 

Pengamatan morfologi bakteri merujuk kepada Cappuccino 

(2005), ciri  morfologi koloni yang diamati mulai dari bentuk, 

warna, kenampakkan bakteri (mengkilat atau suram), kenaikan 

permukaan (elevasi), kepekatan koloni dan tepian. Macamnya 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 di Bab II.  

2) Pewarnaan Bakteri 

untuk mengetahui ciri-ciri fisiologis bakteri dilakukan  teknik  

pewarnaan yaitu pewarnaan gram dan endosprora.  

a) Pewarnaan gram 

Pewarnaan gram dilakukan dengan membuat olesan 

tipis suspensi  dari  isolat  bakteri  berumur  24  jam  pada  
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gelas  objek  yang  bersih, kemudian  kering-anginkan.    

Setelah  kering,  difiksasi  dengan  cara  melewatkan bagian  

bawah  gelas  objek  diatas  api  bunsen.    Selanjutnya  

hapusan  bakteri ditetesi  dengan  larutan  kristal  violet  

selama  3  menit.    Dibuang kelebihan warna pada sediaan 

tersebut.  Kemudian  ditetesi  dengan  larutan  lugol dibiarkan  

selama  45-60 detik.  Dibilas  dengan  alkohol  96%  selama  1 

menit.    Dibilas dengan  air  menggunakan botol semprot, 

keringkan dengan kertas isap. Ditetesi  dengan  safranin  

selama  3 menit.    Kemudian  dibilas dengan air dari botol 

semprot, diletakkan kertas serap diatasnya dengan hati-hati.  

Diamati hasil pewarnaan di bawah  mikroskop  dengan  

pembesaran  1000x  untuk  memperjelas  morfologi  sel 

bakteri  ditetesi  dengan  minyak  imersi  di  atas  object glass. 

Sel bakteri  Gram positif  akan  berwarna  ungu hingga  biru,  

sedangkan  bakteri  Gram negatif akan berwarna merah 

(Syulasmi dkk., 2016). 

b) Pewarnaan endospora  

Uji ini digunakan untuk mengetahui spora pada bakteri 

selulolitik tersebut. Olesan bakteri dari biakan murni difiksasi 

pada kaca obyektif steril, digenangi dengan malachite green 

5% dan diletakkan pada hot plate yang sudah dipanaskan 

selama 5 menit. Setelah 5 menit, kaca obyek didinginkan 

kemudian dibersihkan dengan air mengalir. Olesan bakteri 

digenangi dengan safranin selama 30 detik dan dicuci dengan 

air mengalir. Kaca obyek ditiriskan dan sisa air diserap 

dengan kertas serap kemudian diamati di bawah mikroskop. 

Warna spora adalah hijau atau tampak refraktil (Syulasmi 

dkk., 2016) 

 

3) Uji Biokimia 
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a) Uji fermentasi karbohidrat 

Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan  

isolat  bakteri  dalam memfermentasi  karbohidrat  dengan  

menggunakan  4  jenis  gula,  yaitu:  glukosa, laktosa,  

dekstrosa dan  sukrosa  sebagai  medianya  yang  telah  

ditambahkan  indikator Brom cressol  purple  (bcp).  Cara  

pengujiannya  adalah  dengan  menginokulasikan  isolat ke  

dalam  media  lalu  diinkubasi  selama  1-2 x 24 jam pada suhu 

37 ̊C. Warna kuning dan adanya gelembung/gas pada tabung 

Durham menunjukan hasil yang positif (Cappuccino & 

Sherman, 2005). 

b) Uji hidrolisis  

1. Hidrolisis Pati 

Hidrolisis  pati  menggunakan  Media  Agar  Pati.  

Pati  dapat  dihidrolisis oleh mikroorganisme tertentu 

dengan hasil akhir yaitu dekstrin. Media Agar Pati 

dicairkan  dalam  penangas  air,  dinginkan  suhunya  

sampai  45 ̊C.  media dituangkan  ke  dalam  cawan  Petri  

steril.  Setelah  media  membeku,  masing-masing  isolat  

diinokulasikan  kedalam  Media  Agar  Pati  dan  

diinkubasi  pada suhu  25-27 ̊C  selama  24  jam.  Setelah  

terlihat  adanya  pertumbuhan,  larutan iodium/lugol   

diteteskan   disekitar   koloni   bakteri   pada   media   

tumbuh   dan dibiarkan  selama  beberapa  menit.  Jika  

terbentuk  daerah  bening  disekitar  koloni menandakan   

terjadinya   hidrolisis   pati   oleh   enzim   amilase   

(Cappuccino  & Sherman, 2005). 

2. Hidrolisis lipid 

Hidrolisis  Lipid  menggunakan  Media  Lipid  Agar.  

Media  Lipid  Agar yang  telah  ditambahkan indikator 

Neutral  red, dicairkan  dalam  penangas  air, didinginkan 
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suhunya sampai 45 ̊C. Media dituangkan ke dalam cawan 

Petri steril. Setelah media membeku, masing -masing 

isolat bakteri diinokulasikan ke dalam  Media  Lipid  Agar  

dan  diinkubasi  pada  suhu  25-27 ̊C selama 24 jam. 

Kemudian pertumbuhan di sekitar koloni diamati. Hasil uji 

hidrolisis lipid positif apabila  terdapat  zona  bening  di  

sekitar  koloni  dan  perubahan  media  lipid menjadi  

warna  merah  pada  bagian  bawah  koloni  bakteri.  Hal  

ini  disebabkan terbentuknya  asam  lemak  mengakibatkan  

pH  media  menurun  (Cappuccino  & Sherman, 2005). 

3. Hidrolisis Gelatin 

Hidrolisis   Gelatin   menggunakan   Media   Nutrien   

Gelatin.   Masing-masing   isolat   bakteri   diinokulasikan   

ke   dalam   Media   Nutrien   Gelatin kemudian  

diinkubasi  selama  24  jam  pada suhu 37 ̊C, kemudian 

disimpan pada inkubator dengan suhu 4 ̊C selama 30 

menit. Gelatin yang telah dihidrolisis akan tetap cair 

meskipun disimpan pada suhu 4 ̊C. beberapa 

mikroorganisme mampu menghidrolisis  gelatin  karena  

dapat  menghasilkan  eksoenzim  proteolitik  yang disebut 

gelatinase (Cappuccino & Sherman, 2005). 

4. Hidrolisis Kasein 

Hidrolisis  Kasein  menggunakan  Media  Susu  

Skim  Agar. Media  Susu Skim  Agar  dicairkan  dalam  

penangas  air,  didinginkan  suhunya  sampai  45 ̊C. 

kemudian  media  dituangkan  ke  dalam  cawan  Petri  

steril.  Setelah  media membeku,  masing-masing  isolat  

bakteri  diinokulasikan  ke  dalam  Media  Susu Skim  

Agar  dan  diinkubasi  pada  suhu  25-27 ̊C selama 24 jam. 

Pertumbuhan di sekitar  koloni  bakteri  diamati.  Hasil  uji  
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hidrolisis  kasein  positif  apabila  terdapat zona bening di 

sekitar koloni (Cappuccino & Sherman, 2005). 

c) Uji katalase 

Uji  katalase  menggunakan  Media  Nutrien  Agar  (NA).  

Media  NA dicairkan  dalam  penangas  air,  dinginkan  

suhunya  sampai  45 ̊C.  media dituangkan  ke  dalam  cawan  

Petri  steril.  Setelah  media  membeku,  masing-masing  isolat  

bakteri  diinokulasikan  ke  dalam  media  NA  dan  diinkubasi  

pada suhu 25-27 ̊C selama 24 jam. Setelah terlihat adanya 

pertumbuhan, larutan H2O2  23%  diteteskan  di  atas  

permukaan  koloni  dan  dibiarkan  selama  beberapa  menit. 

Jika  terdapat  gelembung  udara  di  atas  permukaan  koloni,  

maka  mikroorganisme tersebut menghasilkan enzim katalase 

(Cappuccino & Sherman, 2005). 

d) Uji motilitas  

Isolat  bakteri  diinokulasikan  pada  Media  Nutrien  

Agar  (NA)  dengan cara  stab  kemudian  dilihat  

pertumbuhannya,  jika  bakteri  tersebut  bersifat  motil maka 

terdapat pertumbuhan di sekitar strip bakteri yang diinokulasi 

dam media menjadi  keruh,  sedangkan  apabila  bakteri  tidak  

bersifat  motil  maka tidak  terlihat pertumbuhan   sama   sekali   

di   sekitar   strip   dari   inokulasi bakteri   tersebut 

(Cappuccino & Sherman, 2005). 

e) Uji produksi H2S 

Isolat  bakteri  diinokulasikan  ke  dalam  media Sulfide  

Indole  Motily (SIM) Agar, kemudian diinkubasi pada suhu 

37 ̊C selama 1-2  x  24  jam.  Hasil positif  (terbentuknya  H2S)  

ditandai  dengan  perubahan  warna  media  menjadi hitam 

(Cappuccino & Sherman, 2005). 

f) Uji Urease 
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Uji urease menggunakan media Urea Base. Masing-

masing isolat bakteri diinokulasi  ke  dalam  media  Urea  Base  

kemudian  diinkubasi  pada suhu 37 ̊C selama 1-2 x 24 jam. 

Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna 

media  dari  kuning  menjadi  pink  yang  sangat  pekat  

(Cappuccino  &  Sherman, 2005). 

g) Uji IMViC 

1. Uji indol  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri 

dapat membentuk Indol dari degradasi   asam   amino   

tryptophan   karena   tidak   semua   bakteri   mampu 

mendegradasi  tryptophan  menjadi  bentuk  indol.  Media  

yang  digunakan  untuk pengujian  ini  adalah  media 

tryptone  broth,  uji  ini  dilakukan  dengan  cara 

menginokulasi   masing-masing   isolat   bakteri ke   dalam 

tryptone   broth    lalu diinkubasi selama 24 jam. Setelah 

inkubasi, kemudian ditambahkan beberapa tetes reagen  

Kovac’s  pada  kultur  broth  tersebut.  Pada  pengujian  

ini  kultur  broth  yang telah    ditetesi reagen   Kovac’s    

tidak    perlu    dihomogenkan.    Hasil    positif 

menunjukkan  warna merah  muda  pada  permukaan 

broth.  Warna merah  muda  ini terbentuk   karena   indol   

yang   dihasilkan   oleh   bakteri   bereaksi   dengan   para-

dimetilaminobenzaldehid  (p-dimetilaminobenzaldehid)  

yang  terkandung  dalam reagen Kovac’s (Cappuccino & 

Sherman, 2005). 

2. Uji methyl red (MR) 

Media  yang  digunakan  untuk  pengujian  ini  

adalah  media  MR-VP broth. Uji Methyl Red (MR) 

digunakan untuk menentukan apakah glukosa dapat 

diubah  menjadi  produk  asam  seperti  asam  laktat,  asam  
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asetat,  atau  asam  format. Uji  ini  dilakukan  dengan  

cara  menginokulasikan  masing-masing  isolat  bakteri  ke 

dalam MR-VP broth lalu diinkubasi selama 24 jam. 

Setelah diinkubasi kemudian ditambahkan   3-5   tetes 

methyl   red   pada   masing-masing   tabung   reaksi   lalu 

dihomogenkan.  Hasil  positif  menunjukkan  warna  

merah  muda  pada broth.  Hasil negatif menunjukkan 

warna kuning (Cappuccino & Sherman, 2005). 

3. Uji Voges-Proskauer (VP) 

Media  yang  digunakan  untuk  pengujian  ini  

adalah  media  MR -VP broth.  Uji  Voges-Proskauer  

(VP)  digunakan  untuk  menentukan  apakah  glukosa 

dapat   diubah   menjadi   asetil   metil   karbinol.   Uji   ini   

dilakukan   dengan   cara menginokulasi masing-masing 

isolat bakteri ke dalam media MR-VP broth lalu 

diinkubasi  selama  24  jam.  Setelah  diinkubasi  

kemudian  ditambahkan  5  tetes reagen VP A (yang 

mengandung naphtol) dan ditambahkan pula 5 tetes 

reagen VP B  (yang  mengandung  KOH),  kemudian  

dikocok  hingga  homogen.  Sebelum memastikan 

hasilnya, dibiarkan dahulu selama 15-20 menit agar 

bereaksi. Reaksi positif  ditunjukkan  dengan  adanya  

perubahan  warna  menjadi pink  atau  merah yang  

mengindikasikan  adanya  kehadiran  aseton.  Sedangkan  

reaksi  negatif  pada broth  adalah  tidak  berubahnya  

warna  media  atau  menjadi  warna  tembaga (Cappuccino 

& Sherman, 2005). 

4. Uji Simmon’s sitrat 

Media  yang  digunakan  untuk  pengujian  ini  

adalah  media  Simmon’s sitrat  agar.  Uji  ini  dilakukan  

untuk  mengetahui  apakah  bakteri  tersebut  dapat 
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mengonversi  sitrat  (salah  satu  senyawa  antara  dalam  

siklus  Kreb’s)  menjadi oksaloasetat.  Satu  ose  isolat  

murni  digesekkan  pada  agar  miring  sitrat  lalu 

diinkubasi  selama  24-48  jam.  Interpretasi  setelah  

inkubasi:  reaksi  positif  adalah berubahnya  warna  hijau  

media  menjadi  warna  biru.  Sedangkan  reaksi  negatif 

terjadi   apabila   tidak   terjadi   perubahan   warna   pada   

media   (tetap   hijau) (Cappuccino & Sherman, 2005). 

Tabel 3.3. Format Hasil Uji Biokimia untuk Identifikasi Bakteri 

 

 

 

 

 

f. Pre-treatment jerami padi dan delignifikasi 

Jerami padi dikeringkan terlebih dahulu dalam oven pada suhu 

70
o
C selama 3 hari kemudian diblender dan disaring dengan ukuran 

100 Mesh, kemudian proses delignifikasi mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Fathimah dkk. (2014) yaitu dengan perbandingan 

sampel dan pelarut  1:10 atau Sebanyak 10 gram jerami dicampurkan 

pada 100 ml NaOH 6% atau pada suhu 121
o
C selama 15 menit. 

Setelah dingin disaring dan dicuci dengan air hingga pH turun menjadi 

±7. Kemudian sampel dikeringkan dalam oven. 

 

g. Produksi dan Aktivitas Enzim Seluloltik  

Inokulum bakteri yang digunakan dalam uji ini adalah biakan 

muda dari hasil subkultur di media CMC agar miring selama 24 jam. 

S

e

b

N

O 

KARAKTERISTIK 

UJI BIOKIMIA 

ISOLAT 

YR-

2 

YR-

3 

YR- 

A 

YR-

B 

YR-

C 

YR-

D 

1 Sukrosa       

2 Dekstrosa       

3 Laktosa       

4 Uji Lainnya       
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anyak 1 ose bakteri diinokulasikan ke dalam 50 ml CMC broth yang 

telah disesuaikan pH optimalnya lalu diinkubasi bergoyang pada suhu 

37°C, kemudian setiap interval 12 jam dilakukan sentrifugasi kultur 

isolat untuk diproduksi ekstrak kasar enzim selulase pada kecepatan 

8400 g selama 10 menit pada suhu 4
o
C. Pengukuran aktivitas enzim 

selama 5 hari berturut-turut hingga diketahui waktu pada 12 jam ke-

berapa produksi selulase paling banyak dihasilkan, yaitu dengan 

pengujian kadar gula pereduksi menggunakan metode DNS untuk 

didapatkan nilai absorbansi tertinggi. Pengukuran Aktivitas selulase 

ini mengacu pada G.L. Miller (1959). Satu unit aktivitas selulase 

didefinisikan sebagai jumlah enzim yang menghasilkan 1 μmol 

glukosa dalam satu menit. 

Tabel 3.4. Format Hasil Aktivitas Enzim berdasarkan Waktu 

Optimum 

ISOLAT 
WAKTU 

OPTIMUM 

KADAR 

GLUKOSA 

AKTIVITAS 

ENZIM 

    

    

    

 

h. Uji Aktivitas Enzim Seluloltik Pada Serbuk Jerami Padi 

Sebanyak 0,05 g serbuk jerami padi ditambahkan 5 ml buffer 

dan 5 ml enzim ekstrak kasar, di dalam Erlenmeyer 100 ml selama 60 

menit pada suhu 50
o
C. Setelah itu reaksi dihentikan dengan 

menambahkan 50 μl NaOH 0,2 M atau dengan menginkubasinya pada 

suhu 100°C selama 15 menit. Lalu suspensi tersebut disentrifugasi 

pada kecepatan 2500 rpm selama 25 menit. Sebanyak 2 ml 

supernatannya diambil dan ditambahkan 2 ml DNS lalu diinkubasi 

pada suhu 100°C selama 15 menit. Seluruh sampel diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. Konsentrasi 

serbuk jerami padi tiap Erlenmeyer adalah 1% (b /v). Suhu inkubasi 
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serbuk jerami padi-enzim serta pH larutan buffer disesuaikan dengan 

jenis isolat yang digunakan (Meryandini A., dkk, 2009). 

 

i. Pengukuran Parameter 

1) Kadar Gula Pereduksi 

Dalam penentuan kadar gula pereduksi digunakan metode 

DNS (Apriyantono,dkk., 1989). Ekstrak kasar enzim selulase yang 

diperoleh dari sentrifugasi dipipet sebanyak 0,5 ml dan 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 0,5 ml 

campuran substrat CMC 1%-Buffer pH optimum lalu ditambahkan 

1 ml larutan DNS, diinkubasi selama 30 menit pada suhu 50°C, 

setelahnya  dikocok dengan vorteks dan dipanaskan dalam 

penangas air mendidih selama 15 menit. Lalu didinginkan dalam 

penangas es selama 5-10 menit. Setelah itu diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 540 

nm. Blanko dibuat sama seperti prosedur ini kecuali sampel 

diganti dengan akuades. Kurva standar dibuat dari larutan glukosa 

standar 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 dan 400 ppm dengan cara 

yang sama seperti prosedur penetapan sampel. 

 

 

2) Kurva Pertumbuhan Bakteri 

Sebanyak dua lup penuh bakteri diinokulasikan ke dalam 

10 ml media Nutrien Broth cair pada erlenmeyer dengan volume 

tampung 250 ml dan diinkubasi dalam inkubator bergoyang 

selama 24 jam pada suhu 37°C. Kemudian 10 ml inokulum 

tersebut ditambahkan 90 ml NB cair hingga seluruhnya menjadi 

100 ml. Setiap interval 2 jam sekali dilakukan pengukuran 

absorbansi pada spektrofotometer selama 24-48 jam hingga 

didapatkan fase eksponensial tertinggi (Sharah dkk., 2015). 

Pengukuran di spektrofotometer dilakukan dengan mengambil 
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sebanyak 1-1,5 ml sampel biakan dipindahkan ke dalam kuvet, 

kemudian diukur pada spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 660 nm.  

Kurva tumbuh bakteri didapatkan berdasarkan pada 

hubungan nilai absorbansi (sumbu Y) dengan waktu (sumbu X). 

Umur kultur saat mencapai fase logaritmik (eksponensial) dapat 

diketahui berdasarkan kurva tumbuh tersebut (Cappucino dan 

Sherman, 1987). 

 

3) Optimalisasi pH 

Kadar kemasaman atau pH diukur dengan menggunakan 

pH meter digital. pH meter yang akan digunakan terlebih dahulu 

dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4 dan 9. Setelah 

dikalibrasi, probe pH meter dibilas akuades dan dikeringkan 

dengan menggunakan tissue secara perlahan-lahan. Selanjutnya 

probe dicelupkan dengan posisi tegak pada media atau substrat  

yang akan diatur pHnya. Setelah probe dicelupkan dan ditunggu 

beberapa saat, maka pH meter akan menunjukkan nilai pH dari 

media atau substrat yang diukur (Apriyantono,dkk., 1989).  

Pengaturan media pada pH 5,6,7 dan 8 untuk diketahui pH 

media yang paling optimal dalam  produksi selulase oleh isolat 

bakteri selulolitik. Dalam pengujian terhadap ekstrak kasar 

enzimnya pun direaksikan dengan substrat CMC 1%-buffer pada 

variasi pH seperti pengaturan pH pada media. Aktivitas enzim 

selulase tertinggi juga diukur dengan metode DNS sesuai dengan 

prosedur sebelumnya untuk mengetahui pH yang paling optimal 

(Prasad dkk., 2013). 

Tabel 3.5. Format Hasil pH Optimum dan Aktivitas Enzim Setiap 

Isolat Bakteri 

ISOLAT 
PH 

OPTIMUM 

KADAR 

GLUKOSA 

AKTIVITAS 

ENZIM 
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4) Kadar Protein 

Pengukuran kadar protein enzim menggunakan metode 

biuret yaitu dengan menambahkan 1,8 ml reagen biuret ke dalam 

0,2 ml sampel dalam tabung reaksi, kemudian dikocok hingga 

homogen (vortex). Biarkan pada suhu kamar selama 20 menit. 

Absorbansi Larutan sampel protein dibaca pada panjang 

gelombang 540 nm. Dengan persamaan matematik dari kurva 

standar protein, akan didapatkan kadar protein terlarut yang 

terkandung dalam larutan ekstrak enzim kasar (Purwanto, 2014). 

 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

berbagai literature penunjang dalam studi kepustakaan dan disajikan dalam 

bentuk tabulasi, grafik dan gambar. Sedangkan  pada bagian pengukuran 

parameter pH digunakan analisis statistik yaitu Uji Anova satu arah untuk 

menguji perbedaan diantara dua atau lebih kelompok dimana hanya terdapat 

satu faktor yang dipertimbangkan. 
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G. Alur Penelitian 
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Diagram D.1. Alur Penelitian Aktivitas Enzim Selulase dari Isolat Bakteri  Usus Rayap (Cryptotermes sp.)  pada Substrat Jerami 

Padi. 

 

Diagram 3.1. Alur Penelitian Isolasi dan Identifikasi Bakteri Selulolitik  dari Usus Rayap (Cryptotermes sp.) dalam Media Serbuk 

Jerami Padi (Oryza sativa Linn.) 

50 
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