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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017 - April 2017 di desa 

Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Analisa kerapatan spora 

Metarhizium anisopliae dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan Pemuliaan 

Tanaman, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah isolat Metarhizium anisopliae 

yaitu varian UGM (dari penelitian sebelumnya yang berasal dari inang hama L. 

stigma yang ditemukan di perakaran padi, hasil penelitian dari Universitas Gadjah 

Mada Yogjakarta), Karimun Jawa, Magelang, dan Semarang (dari Balai Proteksi 

Tanaman Perkebunan), larva Oryctes rhinoceros dan Lepidiota stigma (hasil 

eksplorasi di Tengaran, Kabupaten Semarang pada media kotoran ternak sapi dan 

media tanah berpasir di sekitar kebun pisang), media berupa serbuk gergaji, media 

tanah berpasir, air. Alat yang digunakan pada penelitian adalah ember, garu, 

mikroskop, timbangan analitik, mortar, kamera, pisau, pipet, alat tulis, dan 

haemacytometer. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Rancangan Percobaan. Penelitian ini disusun menggunakan percobaan 

faktorial 5 x 2 dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor pertama  yaitu 
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jenis varian Metarhizium anisopliae (V0= kontrol, V1= Metarhizium anisopliae 

varian UGM, V2= Metarhizium anisopliae varian Karimun Jawa , V3= 

Metarhizium anisopliae varian Magelang, V4 = Metarhizium anisopliae varian 

Semarang), faktor kedua yaitu jenis hama (H1 = larva Oryctes rhinoceros, H2 = 

larva Lepidiota stigma). Setiap perlakuan memiliki tiga kali ulangan dan setiap 

ulangan terdiri dari enam larva inang, sehingga terdapat 30 unit percoban.  

Prosedur Penelitian. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 

tahap persiapan, pra penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap pengamatan. Tahap 

persiapan dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, 

menyiapkan tempat penelitian berupa ruangan yang steril. 

Pra penelitian merupakan tahapan sebelum dimulai penelitian yang 

bertujuan untuk menguji potensi dari masing-masing isolat apakah masih 

memiliki potensi atau daya bunuh yang baik. Tahapan yang dilakukan seperti 

melakukan aplikasi ke semua hama yang ada dan mengamati jumlah hama yang 

mati. 

Tahap pelaksanaan terdiri dari tahap eksplorasi, tahap aplikasi, dan tahap 

pengamatan. Tahap eksplorasi atau pencarian larva yaitu mencari larva Oryctes 

rhinoceros dan larva Lepidiota stigma pada daerah yang terserang oleh hama 

tersebut. Larva Oryctes rhinoceros diambil disekitar tanaman kelapa atau di 

kotoran ternak maupun serbuk gergaji yang telah lapuk. Larva Lepidiota stigma 

diambil di sekitar perakaran tanaman tebu yang menguning atau perakarannya 

rusak. Larva yang diambil sebanyak 120 ekor Larva Lepidiota stigma dan 120 

ekor Larva Oryctes rhinoceros atau lebih dengan kriteria tidak cacat dan memiliki 
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panjang sekitar 13-15 cm untuk Larva Oryctes rhinoceros dan 2 - 2,5 cm untuk 

Larva Lepidiota stigma. 

Tahap aplikasi dilakukan setelah menimbang serbuk gergaji dan tanah 

berpasir 500 g pada setiap media untuk satu hama. Media pembawa Metarhizium 

anisopliae ditimbang sebanyak 3 g (kerapatan spora 10
10

), dan dimasukkan ke 

dalam ember yang telah diberi media (serbuk gergaji untuk Oryctes rhinoceros 

dan tanah berpasir untuk Lepidiota stigma) dan larva sehat sebanyak 1 ekor. Larva 

Oryctes rhinoceros dapat dijadikan satu tempat pada setiap unit percobaan, 

sedangkan Larva Lepidiota stigma dipisah, satu tempat untuk satu larva karena 

larva bersifat kanibal. 

Tahap pengamatan dilakukan setiap 3 hari. Diamati jumlah larva yang mati, 

dan dicatat hari ke berapa semua larva mati. Data yang diperoleh kemudian diolah 

untuk mengetahui apakah varian bersifat spesifik atau tidak pada semua hama. 

 Parameter yang diamati. Parameter yang diamati secara rutin setiap 3 hari 

sekali setelah pemberian media pembawa yaitu jumlah larva yang mati akibat 

serangan jamur Metarhizium anisopliae, dengan menghitung larva O. rhinoceros 

dan Lepidiota stigma pada setiap ember unit percobaan. Parameter yang diamati 

setelah semua larva mati meliputi kerapatan spora larva yang telah mati. 

Kerapatan spora dianalisa menggunakan sampel dari daging larva (yang telah 

berubah menjadi hijau berumur 7 hari setelah mati) seberat 1 g diuji kerapatan 

sporanya dengan alat haemacytometer dan mikroskop. LT50 atau lama matinya 

hama sebanyak 50%. LT50 dihitung berdasarkan hari mati, jumlah mati, dan 
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jumlah hidup. Mortalitas setiap varian yang digunakan dengan cara menghitung 

jumlah kematian hama dan dibandingkan pada setiap varian yang ada.  

 

3.3.  Analisis Data  

 Model linier aditif yang menjelaskan setiap nilai pengamatan sebagai 

berikut :  

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk  

 

Keterangan :  

Yijk = nilai pengamatan dari perlakuan faktor jenis varian ke-i, faktor jenis hama 

ke-j dan ulangan ke-k.  

μ  = nilai tengah umum 

αi  = pengaruh perlakuan faktor jenis varian a ke-i (i = 1,2,3,4,5); 

βj  = pengaruh perlakuan faktor jenis hama ke-j ke taraf j (j = 1,2) ; 

(αβ)ij  = pengaruh interaksi antara faktor jenis varian ke-i dan jenis hama ke-j 

εijk  = galat percobaan dari perlakuan faktor jenis varian ke-i, faktor jenis hama 

ke-j dan ulangan ke-k (k = 1,2,3) 

Hipotesis statistik yang diuji : 

1. Pengaruh interaksi faktor α dan faktor β 

H0 : (αβ)ij = 0 (tidak ada pengaruh interaksi terhadap respon yang diamati) 

H1 : (αβ)ij ≠ 0 minimal ada sepasang (ada pengaruh interaksi terhadap respon yang 

diamati) 
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2. Pengaruh utama faktor α 

H0 : α1= α2=.....= α5=0 (tidak ada perbedaan respon diantara setiap taraf 

faktor α yang dicobakan) 

H1 : minimal ada satu sehingga α1≠0 (ada perbedaan respon diantara setiap 

taraf faktor α yang dicobakan) 

3. Pengaruh utama faktor β 

H0 : β1= β2=.....= β5=0 (tidak ada perbedaan respon diantara setiap taraf 

faktor β yang dicobakan) 

H1 : minimal ada satu sehingga β1≠0 (ada perbedaan respon diantara setiap 

taraf faktor β yang dicobakan) 

Data penelitian dianalisis ragam, dilanjutkan dengan uji beda antar 

perlakuan menggunakan Uji BNJ (Beda Nyata Jujur) pada taraf nyata 5% 

berdasarkan petunjuk (Gomez dan Gomez, 1984). 

 

 


