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SKRIPSI TOKSISITAS ENTOMOPATOGEN Bacillus... RAHMA R. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Bulan September 2019 hingga Bulan 

November 2019. Uji toksisitas dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi, 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat-alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah gelas plastik, loyang plastik, 

pipet plastik, neraca analitik, beaker glass, gelas ukur, erlenmeyer, tabung reaksi, 

rak tabung reaksi, cawan petri, pipet volume, bunsen, jarum ose, kompor listrik, 

pengaduk, autoklaf, laminar air flow (LAF), spektrofotometer, refrigerator dan 

oven. 

3.2.2 Bahan-bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah larva instar III 

Aedes aegypti yang diperoleh dari TDC (Tropical Disease Center) Universitas 

Airlangga, isolat Bacillus sp. yang diisolasi dari larva Aedes aegypti di 

penampung air Surabaya dengan kode Bacillus sp. LS3.3 dan Sidoarjo dengan 

kode Bacillus sp. LSD4.2 hasil isolasi oleh Husniyah (2018), media Nutrient Agar 

(NA), media Nutrient Broth (NB), yeast extract, MnCl2, CaCl2, MgCl2, akuades, 

aluminium foil, tisu, alkohol 70%, kertas label, kapas dan air PDAM. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan toksisitas isolat 

Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 terhadap larva instar III Aedes aegypti dengan 

konsentrasi dan waktu yang ditentukan. Penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
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enam variasi konsentrasi dan dua jenis isolat bakteri yang berbeda (Bacillus sp. 

LS3.3 dan LSD4.2). Pada setiap perlakuan, terdapat tiga kali pengulangan 

(replikasi) dan pada tiap replikasi digunakan sebanyak 20 larva instar III Aedes 

aegypti. Variasi konsentrasi yang digunakan untuk tiap isolat yaitu 0 mL (sebagai 

kontrol negatif); 0,5 mL; 1 mL; 2,5 mL; 5 mL dan 10 mL isolat dalam air PDAM 

sehingga diperoleh total volume 45 mL. Toksisitas ditentukan berdasarkan jumlah 

larva uji yang mati dalam waktu yang ditentukan. Setelah diperoleh nilai LC50 dan 

LT50 melalui analisis probit, beda toksisitas antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

LSD4.2 dapat diketahui dengan membandingkan nilai lower-upper dari LC50 

kedua isolat. Jika tidak ada tumpang tindih nilai lower-upper dari LC50 kedua 

isolat, maka terdapat perbedaan toksisitas yang signifikan antara isolat Bacillus 

sp. LS3.3 dan LSD4.2. 

3.4 Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah variasi konsentrasi 

isolat Bacillus sp. dalam air (v/v), jenis isolat Bacillus sp. (Bacillus sp. 

LS3.3 dan LSD4.2) serta lama waktu pemaparan (jam) 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian adalah jumlah larva nyamuk Aedes 

aygypti yang mati (ekor) 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian adalah jumlah larva uji (ekor), volume 

air PDAM dalam pengujian (mL) dan tingkat instar larva uji (larva Aedes 

aegypti instar III) 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1. Variasi konsentrasi isolat Bacillus sp. (v/v) 

Beberapa variasi volume isolat (0 mL; 0,5 mL; 1 mL; 2,5 mL; 5 mL dan 

10 mL isolat dalam air hingga didapat volume total 45 mL) diukur nilai 

Optical Density pada panjang gelombang 600nm. Dilakukan juga 

penghitungan Total Plate Count (TPC) untuk mengetahui jumlah sel 

bakteri. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan untuk membuat grafik 

hubungan antara nilai OD600nm dan TPC isolat Bacillus sp. sehingga 

diperoleh konsentrasi masing-masing isolat (CFU/mL) 

2. Macam-macam isolat Bacillus sp. 

Isolat yang digunakan adalah isolat Bacillus sp. hasil isolasi Husniyah 

(2018) dari larva di penampung air Surabaya (Bacillus sp. LS3.3) dan 

Sidoarjo (Bacillus sp. LSD4.2) 

3. Lama waktu pemaparan (jam) 

Lama waktu larva instar III Aedes aegypti diberi paparan isolat Bacillus 

sp. LS3.3 dan LSD4.2. Observasi dilakukan pada 0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 16; 

20; 24; 28; 36; 44 dan 48 jam pemaparan dengan menghitung jumlah larva 

yang mati 

4. Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti yang mati (ekor) 

Larva nyamuk Aedes aegypti yang mati setelah perlakuan dihitung 

jumlahnya. Larva yang mati memiliki beberapa ciri-ciri seperti tubuh yang 

sudah tidak bergerak saat diberi rangsangan (sentuhan dan cahaya), tubuh 

mengambang di permukaan air atau tenggelam di dasar air 

5. Jumlah larva uji (ekor) 

Jumlah larva uji yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 20 

larva untuk setiap perlakuan. Jumlah ini didasarkan pada standar 

eksperimen menurut WHO, yaitu 20-25 larva 

6. Tingkat instar larva uji 

Tingkat instar larva uji yang digunakan adalah larva instar III dengan 

pertimbangan bahwa larva telah memiliki susunan tubuh yang kompleks, 

lebih aktif bergerak untuk mencari makan dan telah stabil terhadap 

pengaruh lingkungan 
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7. Volume air (mL) 

Volume air yang digunakan sebanyak 45 mL untuk perlakuan tanpa isolat 

bakteri; 44,5 mL untuk isolat dengan volume 0,5 mL; 44 mL air untuk 

isolat dengan volume 1 mL; 42,5 mL air untuk isolat dengan volume 2,5 

mL; 40 mL air untuk isolat dengan volume 5 mL dan 35 mL air untuk 

isolat dengan volume 10 mL dalam setiap pengujian 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan larva uji 

Larva Aedes aegypti diperoleh dari Laboratorium Entomologi TDC (Tropical 

Disease Center) Universitas Airlangga. Larva ditempatkan di loyang plastik berisi 

air PDAM. Larva uji yang digunakan adalah larva Aedes aegypti instar III karena 

aktif bergerak dan organ-organ tubuhnya telah terbentuk dengan baik 

3.6.2 Persiapan isolat bakteri 

Peremajaan isolat bakteri Bacillus sp. dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Kultur bakteri Bacillus sp. lolos skrining yang diisolasi dari larva nyamuk 

Aedes aegypti di penampung air domestik di wilayah Surabaya (Bacillus 

sp. LS3.3) dan Sidoarjo (Bacillus sp. LSD4.2) yang telah disimpan 

sebelumnya masing-masing diambil sebanyak satu ose 

2. Kultur bakteri yang terdapat dalam ose kemudian digoreskan dalam 

tabung reaksi berisi media NA miring steril diinkubasi selama 24 jam 

Pembuatan suspensi bakteri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Kultur Bacillus sp. yang sebelumnya telah diremajakan dalam media NA 

miring masing-masing diambil sebanyak dua ose 

2. Ose kemudian diinokulasikan ke dalam erlenmeyer steril berisi media 100 

mL media NYSM cair steril dan dihomogenkan 

3. Inkubasi dilakukan selama 3x24 jam pada shaker inkubator dengan suhu 

300C 
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4. Selanjutnya, kultur Bacillus sp. dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 

60-700C selama 1x24 jam untuk merangsang pembentukan endospora 

5. Kultur Bacillus sp. dalam 100 mL NYSM cair inilah yang kemudian 

digunakan sebagai suspensi induk 

6. Suspensi induk isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 diukur nilai Optical 

Density pada panjang gelombang 600nm dengan menggunakan 

spektrofotometer 

3.6.3 Pengukuran Nilai Optical Density dan Jumlah Sel Bakteri 

Berdasarkan uji pendahuluan yang telah dilakukan oleh Fauzi (2019), 

digunakan enam variasi volume bakteri yang akan dihitung konsentrasinya, yaitu: 

0 mL (kontrol negatif); 0,5 mL; 1 mL; 2,5 mL; 5 mL; dan 10 mL yang kemudian 

ditambah air PDAM yang telah diendapkan hingga volume total menjadi 45 mL. 

Untuk kontrol negatif, tidak dilakukan pengukuran OD dan TPC. Konsentrasi dari 

masing-masing volume isolat bakteri diperoleh melalui pengukuran nilai OD600nm 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Sebanyak sepuluh gelas plastik disiapkan. Masing-masing isolat ( Bacillus 

sp. LS3.3 dan LSD4.2) membutuhkan lima buah gelas plastik dan diberi 

label sesuai volume isolat yang akan diukur nilai OD600nm (0,5 mL; 1 mL; 

2,5 mL; 5 mL dan 10 mL) 

2. Kultur bakteri dari suspensi induk tiap isolat dimasukkan kedalam masing-

masing gelas plastik sesuai volume yang ada di label. Kemudian, pada 

masing-masing gelas plastik yang telah berisi isolat ditambahkan air 

PDAM yang telah diendapkan selama semalam sehingga diperoleh volume 

total supsensi bakteri dan air sebanyak 45 mL untuk tiap gelas plastik lalu 

dihomogenkan 

3. Nilai OD600nm setiap variasi volume isolat kemudian diukur menggunakan 

spektrofotometer 

Setelah diketahui nilai OD600nm setiap variasi volume isolat, selanjutnya 

dilakukan penghitungan angka lempeng total (Total Plate Count) untuk 

mengetahui jumlah sel bakteri dengan prosedur sebagai berikut: 
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1.  Masing-masing suspensi induk bakteri ditentukan pada OD600nm 0,03; 

0,05; 0,1 dan 0,3 

2. Setelah diperoleh OD600nm yang diinginkan, dilakukan pengenceran. Isolat 

dengan OD600nm 0,03 diencerkan hingga 10-7, sedangkan isolat dengan 

OD600nm 0,05; 0,1 dan 0,3 diencerkan hingga 10-8 

3. Tiga pengenceran terakhir dari masing-masing isolat dengan OD600nm yang 

telah ditentukan kemudian diambil sebanyak 1 mL dan dimasukkan ke 

dalam cawan petri steril. Selanjutnya, ditambahkan media Nutrien Agar ke 

dalam cawan petri yang telah berisi bakteri dan dihomogenkan kemudian 

dibiarkan memadat. Inkubasi dilakukan selama 24 jam pada suhu 300C 

4. Jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada masing-masing cawan petri 

dihitung dan dilakukan penghitungan Standard Plate Count (SPC) 

5. Dibuat grafik yang menyatakan hubungan antara nilai OD600nm dengan 

Standard Plate Count (SPC) bakteri 

Nilai OD600nm dari 0,5 mL; 1 mL; 2,5 mL; 5 mL; dan 10 mL bakteri dalam air 

yang telah diperoleh sebelumnya kemudian dimasukkan ke dalam persamaan 

garis grafik hubungan antara nilai OD600nm dengan Standard Plate Count (SPC) 

bakteri sehingga didapatkan masing-masing konsentrasi dari isolat bakteri 

3.6.4 Uji toksisitas bakteri entomopatogen  

a. Penentuan LC50 

Penentuan LC50 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Sebanyak 36 gelas plastik disiapkan untuk uji toksisitas. Masing-masing 

isolat membutuhkan 18 gelas plastik untuk enam variasi konsentrasi yang 

berbeda dengan tiga kali replikasi. Pada masing-masing gelas plastik 

diberi label sesuai volume isolat yang akan ditambahkan (0 mL; 0,5 mL; 1 

mL; 2,5 mL; 5 mL dan 10 mL) 

2. Air PDAM yang telah diendapkan semalam kemudian dimasukkan ke 

dalam gelas plastik. Pada gelas plastik berlabel 0 mL, ditambahkan air 

sebanyak 45 mL. Pada gelas plastik berlabel 0,5 mL, ditambahkan air 

sebanyak 44,5 mL. Pada gelas plastik berlabel 1 mL, ditambahkan 
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sebanyak 44 mL air. Gelas berlabel 2,5 mL diisi 42,5 mL air, gelas 

berlabel 5 mL diisi 40 mL air dan gelas dengan label 10 mL diisi 35 mL 

air 

3. Memasukkan isolat lokal Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 sesuai label pada 

gelas plastik yang telah diisi air kemudian dihomogenkan 

4. Selanjutnya, sebanyak 20 larva instar III nyamuk Aedes aegypti 

dimasukkan ke dalam gelas plastik 

5. Observasi dilakukan pada waktu 24 jam dan 48 jam pendedahan dengan 

menghitung jumlah larva yang mati 

b. Penentuan LT50 

Penentuan LT50 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Gelas plastik berisi isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 dengan 

konsentrasi tertinggi (10 mL isolat ditambah 35 mL air PDAM) diamati 

pada 0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 36; 44 dan 48 jam pemaparan 

dengan menghitung jumlah larva yang mati 

3.7 Analisis Data 

1. Analisis probit 

Toksisitas isolat lokal dari lingkungan alamiah dan domestik terhadap 

larva nyamuk Aedes aegypti ditentukan dengan besarnya nilai LC50-24jam, LC50-

48jam dan LT50 masing-masing isolat dengan aplikasi statistik MINITAB 17. Besar 

LC50 dan LT50 masing-masing dihitung dengan analisis probit (Nurhariyati dalam 

Fauzi, 2019). Apabila kematian kontrol negatif menunjukkan persentase 5-10%, 

maka data dikoreksi dengan formula Abbott. Dan apabila kematian kontrol negatif 

lebih dari 10% maka uji dibatalkan dan pengujian harus diulang. Rumus formula 

Abbot adalah sebagai berikut: 
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2. Analisis beda toksisitas antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

Nilai LC50 dalam waktu pemaparan 24 jam dan 48 jam yang diperoleh 

melalui analisis probit memiliki nilai lower dan upper yang kemudian digunakan 

untuk mengetahui adanya perbedaan yang signfikan antara toksisitas isolat lokal 

yang diisolasi dari larva di penampung air domestik di wilayah Surabaya (Bacillus 

sp. LS3.3) dan Sidoarjo (Bacillus sp. LSD4.2). Jika tidak terjadi tumpang tindih 

antara nilai lower-upper antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2, dapat 

diartikan bahwa terdapat perbedaan nyata antara toksisitas kedua isolat. 
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3.8 Bagan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan alur penelitian uji toksisitas 

entomopatogen Bacillus sp. 

Peremajaan isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

LSD4.2 hasil isolasi Husniyah (2018) 
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Menghitung konsentrasi isolat Bacillus sp. 

LS3.3 dan LSD4.2 dengan membuat grafik 

hubungan antara nilai OD dan jumlah sel 


