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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan dari Bulan April sampai dengan Juni 2013, di

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam, Universitas Lampung.

B. Alat  dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kompor listrik, gelas

ukur, erlenmeyer, beaker glass, cawan petri, tabung reaksi, rak tabung

reaksi, mikropipet, mikrotip, jarum ose, kapas, kertas kopi, tisu, aluminium

foil, pH meter, spektro, laminar air flow, inkubator bakteri, oven, vortex

mixer dan alat-alat pendukung lainnya.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Nutrient Agar

(NA), Nutrient Broth (NB), garam fisiologis, H2O2, BaCl2 1%, H2SO4 1%,

akuades, isolat Bacillus thuringiensis yang berasal dari tanah naungan

(bringin, bungur, kerai payung, mahoni, akasia, pohon tangkil) koleksi
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Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Universitas Lampung, alkohol 70%,

spritus, cat Gram A, B, C, dan D. Larutan cat malachite green, dan minyak

imersi.

C. Metode Penelitian

Sifat fisiologi isolat Bacillus thuringiensis diperoleh dengan melakukan uji

toksisitas, uji katalase, uji motilitas, uji pengaruh pH dan suhu terhadap

pertumbuhan bakteri.  Hasil uji toksisitas, uji katalase, dan uji motilitas

disajikan dalam bentuk data deskriptif.  Uji pengaruh pH dan suhu terhadap

pertumbuhan bakteri menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 3

ulangan.  Variasi pH yang akan diuji adalah pH 4, 5, 6, 7, dan 8 dan variasi

suhu yang diuji adalah suhu 20oC, 30oC, 40oC, 50oC, dan 60oC. Data yang

diperoleh adalah jumlah sel bakteri berdasarkan absorbansi yang diukur

dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm.  Data yang

diperoleh dilakukan analisis ragam.  Perlakuan yang terdapat perbedaan nyata

pada taraf  = 5%, dilanjutkan dengan menggunakan analisis  polinomial

orthogonal.

D. Prosedur Kerja

1. Pengecatan Gram

Pengecatan gram dilakukan dengan cara mengambil satu ose dari masing-

masing isolat bakteri tanah naungan, lalu diletakkan pada gelas preparat,

diratakan, lalu difiksasi sebentar di atas  api bunsen (± 5 detik). Setelah itu

isolat bakteri ditetesi larutan gram A 3 tetes dan didiamkan selama 1
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menit, lalu dibilas dengan akuades, kemudian ditetesi kembali dengan

larutan Gram B 3 tetes dan didiamkan selama 1 menit, lalu dibilas.

Setelah itu diteteskan larutan Gram C 3 tetes, diamkan selama 30 detik,

lalu dibilas dengan akudes. Lalu diteteskan dengan larutan Gram D 3

tetes, diamkan selama 2 menit, setelah itu dibilas dengan akuades dan

dikeringanginkan. Dikatakan Gram positif jika hasil pengecatan berwarna

ungu, dan Gram negatif jika berwarna merah.

2. Pengecatan Spora

Pengecatan spora dilakukan dengan cara mengambil satu ose dari masing-

masing isolat bakteri tanah naungan, lalu diletakkan pada gelas preparat,

diratakan, lalu difiksasi dengan melewatkannya di atas bunsen sebanyak

10 kali. Kemudian preparat tersebut ditetesi cat malachite green dan

didiamkan selama 10 menit, setelah itu dibilas dengan aquades dan

dikeringanginkan.  Membedakan endospora dan sel vegetatif, diberikan cat

penutup yaitu larutan safranin selama 5 detik kemudian dibilas dengan

aquades dan dikeringanginkan. Hasil pengecatan ini akan menunjukkan

spora tampak berwarna hijau, sedangkan sel vegetatifnya berwarna merah.

3. Uji Katalase

Uji katalase dilakukan dengan mengambil satu mata jarum ose koloni

bakteri dari stok kultur, kemudian dioleskan pada gelas objek. H2O2

diteteskan pada preparat bakteri tersebut kemudian diamati keberadaan

gelembung udara (O2) yang timbul setelah bakteri ditetesi H2O2 tersebut.
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Contoh tahapan uji katalase dapat dilihat pada Gambar 3a. Uji katalase

dikatakan positif bila terjadi gelembung udara (O2), sedangkan dikatakan

negatif bila tidak terjadi gelembung udara (Gambar 3b).

(a) (b)
Gambar 3. (a) Tahapan Uji Katalase, (b) Contoh Hasil Uji Katalase
Sumber: Pradhika (2010)

4. Uji Motilitas

Uji motilitas dilakukan dengan mengambil satu ose masing-masing isolat

bakteri tanah naungan dengan ose runcing, lalu ditusukkan secara lurus

atau vertikal pada media NA padat yang telah disiapkan pada tabung

reaksi, kemudian diinkubasi 2 hari dalam inkubator. Dikatakan motil jika

pertumbuhan koloni bakteri menyebar, sedangkan non-motil jika

pertumbuhan koloni bakteri hanya berbentuk garis.
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5. Uji Toksisitas

Uji toksisitas dilakukan dengan menggunakan ulat (larva Lepidoptera).

Ulat tersebut dimasukkan dalam wadah dan diberikan makanan berupa

daun yang telah dioleskan dengan isolat Bt.  Wadah tersebut ditutup

menggunakan plastik dan dilubangi secukupnya untuk saluran udara.  Uji

toksisitas ini dilakukan selama 72 jam.

6. Perhitungan Sel Bakteri secara Langsung (Mikroskopis)

Perhitungan sel bakteri secara mikroskopis dilakukan dengan membuat

pengenceran.  Pengenceran pertama (10-1) diperoleh dengan mengambil 1

ml suspensi bakteri kemudian ditambahkan ke dalam 9 ml aquades dan

dihomogenkan mengunakan vortek selama 1-2 menit. 1 ml dari

pengenceran pertama ditambahkan ke dalam 9 ml aquades berikutnya

sehingga diperoleh pengenceran 10-2, kemudian dari pengenceran 10-2

diambil 0,01 ml suspensi bakteri dan diletakkan pada gelas objek yang

berukuran 1 cm X 1 cm dan dilakukan pengecatan gram.  Perhitungan

kepadatan sel bakteri secara langsung dilakukan dengan melihat jumlah sel

pada luas lapang pandang mikroskop.  Penentuan luas lapang pandang

mikroskop dilakukan dengan mengukur diameter areal pandang mikroskop

menggunakan mikrometer objektif yang mempunyai skala terkecil 0,01

mm.  Nilai diameter areal pandang mikroskop digunakan untuk

memperoleh jari-jari areal.  Kemudian digunakan rumus berikut :
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Luas areal pandang mikroskop =

Dimana r= jari-jari areal pandang mikroskop

Sedangkan rumus penentuan perhitungan kepadatan sel bakteri secara

langsung yaitu sebagai berikut:Konsentrasi Sel = ͞ ( ) ( )
7. Pengaruh pH

Uji pengaruh pH terhadap isolat Bacillus thuringiensis (kuantitatif)

dilakukan dengan menggunakan media cair Nutrient Broth (NB) yang

diatur pada pH dengan perlakuan pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 8. Masing-

masing perlakuan diinokulasi kultur isolat Bacillus thuringiensis/ bakteri

uji sebanyak 106 CFU/ml. Sebagai kontrol adalah media NB cair tanpa

penambahan bakteri. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam suhu

37oC. Pertumbuhan sel ditentukan berdasarkan absorbansi menggunakan

spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 620 nm.

8. Pengaruh Suhu

Uji pengaruh suhu terhadap pertumbuhan isolat Bacillus thuringiensis

(kuantitatif) dilakukan menggunakan media cair yaitu Nutrient Broth (NB)

yang disterilisasikan dengan ketetapan pH optimum pertumbuhan,

kemudian diinokulasi dengan kultur isolat Bacillus thuringiensis/ bakteri

uji sebanyak 106 CFU/ml. Kemudian diinkubasi pada variasi suhu 20oC,

30oC, 40oC, 50oC, dan 60oC selama 24 jam. Sebagai kontrol adalah media

NB cair tanpa penambahan bakteri. Pertumbuhan sel ditentukan



23

berdasarkan absoransi menggunakan spektrofotometer UV-vis pada

panjang gelombang 620 nm.

E. Tahapan Penelitian

Gambar 4. Diagram Alir Tahapan penelitian
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