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ABSTRAK 

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat. Penyakit ini 

dapat di cegah dengan menggunakan biopestisida yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan B. 

thuringiensis dalam membunuh jentik nyamuk. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan isolat dan menguji 

toksisitas B. thuringiensis yang efektif dalam membunuh larva Aedes aegypti dari beberapa lokasi potensial 

perindukan nyamuk di Kota Mataram. Pengambilan sampel tanah mengunakan metode purposive sampling, 

pengambilan tanah dan sedimen diambil dari beberapa jenis lokasi potensial perindukan nyamuk di Kota 

Madya Mataram. Pengecatan gram dan pewarnaan kristal protein dilakukan terhadap isolat yang diisolasi 

dari sampel tanah. Selain itu, dilakukan uji biokimia dan fisiologi terhadap isolat tersebut. Identifikasi 

dilakukan dengan metode profile matching menggunakan buku Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 

Selanjutnya dilakukan pengujian toksisitas terhadap larva nyamuk A. aegypti instar III. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan didapatkan 20 isolat yang memiliki kemiripan dengan Bacillus thuringiensis. Dari 

hasil uji toksisitas terhadap larva  A. aegypti di dapatkan daya bunuh larva tertinggi pada habitat kolam 

(TO5A)  sebesar 23,35 %. 

Kata kunci :  Kota Madya Mataram, Bacillus thuringiensis, Aedes aegypti, dan isolat lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  PENDAHULUAN  
 

Indonesia merupakan daerah yang 

memiliki iklim tropis dan bercurah hujan tinggi. 

Kondisi tersebut sangat mendukung 

terbentuknya tempat perindukan nyamuk sebagai 

vektor penyakit  Demam Berdarah  Dengue 

(DBD) (Kristina dan Wulandari, 2005). Wabah 

DBD merupakan masalah yang sangat serius 

sebab setiap tahunnya puluhan kota atau 

kabupaten di Indonesia terjangkit oleh penyakit 

ini. Penyakit DBD sendiri menyerang semua 

kalangan usia serta dapat menyebabkan 

kematian terutama anak-anak (Gubler, 2014). 

Kasus demam berdarah dengue (DBD) 

dilaporkan pada tahun 1968, dan sampai saat ini 

masih menjadi masalah kesehatan bagi 

masyarakat Indonesia. Prevalensi penyakit 

tersebut dilaporkan selalu meningkat setiap 

tahun bahkan menimbulkan kematian dan sering 

terjadi kejadian luar biasa. Kasus DBD di Kota 

Mataram pada tahun 2002 jumlah kasus DBD 

meningkat menjadi 233 orang dengan angka 

kematian 1,72%, Selanjutnya pada tahun 2003 

jumlah penderita DBD menurun menjadi 156 

orang tetapi dengan angka kematian yang lebih 

tinggi yaitu 5,12% meningkat tiga kali lipat 

dibandingkan tahun 2002, (Dinas Kesehatan 

Provinsi. NTB, 2002) dan sampai 2012 tercatat 

1.014 kasus di Kabupaten/Kota (Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB, 2013). 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 

merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus 

dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk 

A. aegypti. Umumnya bertindak sebagai vektor 

karena memiliki perilaku menghisap darah 

manusia untuk memenuhi kebutuhan protein 

bagi perkembangan telur nyamuk (Hastuti, 

2008). 

Penanggulangan demam berdarah 

dengan melakukan fogging atau pengasapan 

seringkali kurang efektif. Selain menimbulkan 

pencemaran lingkungan, pengasapan hanya 

membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Jentik 

nyamuk tetap hidup dan akan berkembang 

menjadi nyamuk dewasa dalam waktu empat 

hari. Selain itu, pestisida kimiawi juga dapat 

menimbulkan resistensi pada serangga target. 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah 

dengan menggunakan biopestisida yang ramah 

lingkungan dan dapat membunuh jentik nyamuk. 

B. thuringiensis merupakan bakteri yang 

menghasilkan protein kristal yang bersifat toksik 

terhadap serangga dan nematoda selama masa 

sporulasi (Ben-dov, 1997). Keunggulan dari 

penggunaan bakteri ini sebagai biopestisida 

antara lain protein yang dihasilkan oleh B. 

thuringiensis bersifat antiserangga spesifik dan 

disebut sebagai protein cry (dari kata crystal) 

atau disebut juga dengan nama d-endotoksin 

(Zeigler, 1999). Protein  cry  hanya bersifat 

toksik terhadap jenis serangga tertentu dan tidak 

toksik terhadap serangga maupun terhadap 

organisme lain.  

Sejarah penemuan bakteri B. 

thuringiensis pertama kali diisolasi oleh Ishiwata 

dari ulat sutera yang sakit. Setelah itu Berliner 

menemukan dan menjelaskan bakteri B. 

thuringiensis yang diisolasi dari larva serangga 

yang mati (Basith, 1995). Hal ini menandakan 

bahwa keberadaan B. thuringiensis yang toksik 

pengaruh terhadap habitat perindukan nyamuk. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan B. thuringiensis isolat lokal yang 

bersifat toksik dari lokasi potensial tempat 

perindukan nyamuk di Kota Mataram. 

Tujuan dari penelitian ini mendapatkan 

bakteri B. thuringiensis isolat lokal Mataram 

yang bersifat toksik terhadap larva  A. aegypti dan 

informasi ilmiah tentang keberadaan bakteri 

tersebut dari daerah potensial perindukan nyamuk 

di Kota Madya Mataram 

 

 

 



II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini bersifat eksploratif 

yaitu memberikan gambaran mengenai adanya 

bakteri B. thuringiensis Entomopatogenik pada 

setiap habitat perindukan nyamuk di kota 

Mataram. Pengambilan sampel tanah dilakuka 

secara purposive sampling  yang   memenuhi 

kriteria sampel terpilih. 

 

Penelitian ini telah dilakukan selama 6 

bulan meliputi dua tahap yaitu tahap pertama 

dimulai dari bulan November 2016 - Febuari 

2017 untuk isolasi  B.  thuringiensis, 

dilaksanakan  di  Laboratorium Unit  Riset 

Biomedik, RSUP NTB – Mataram. Tahap kedua 

dari bulan Mei - Juni 2017 merupakan uji hayati 

terhadap larva instar III nyamuk  A. aegypti yang 

dilakukan di Laboratorium Entomologi di 

Institute of Tropical Disease, Universitas 

Airlangga - Surabaya. 

Lokasi yang dipilih adalah lokasi 

potensial habitat perindukan nyamuk di sekitar 

Kota Madya Mataram berdasarkan survey yang 

dilakukan sebelum pengambilan sampel tanah. 

Beberapa jenis lokasi yang menjadi tempat 

pengambilan sampel  tanah  antara lain  yaitu  

daerah  persawahan,  perkebunan, sungai, 

perumahan dan kolam di sekitar Kota Madya 

Mataram yang dapat diamati lampiran gambar 

peta (7.1). Lokasi pengambilan sampel untuk 

persawahan dan perkebunan dibedakan 

berdasarkan dua macam  lokasi yaitu  tanah 

yang ternaungi oleh vegetasi dan tanah yang 

terbuka tanpa adanya vegetasi. Hal ini bertujuan 

untuk melihat pengaruh intensitas cahaya  

terhadap  adanya bakteri B.  thuringiensis. 

Ketiga  daerah lainya  yaitu daerah   dekat 

sungai, perumahan dan kolam dilakukan 

pengambilan tanah pada bagian tepi sungai dan 

sedimen untuk daerah perumahan (saluran 

pembuangan) serta kolam yang dihuni oleh 

larva nyamuk. 

Sampel tanah dan sedimen bersifat 

komposit, yaitu gabungan sampel dari 5 titik 

yang berdekatan (radius 1 m) dan dicampur 

menjadi satu dalam wadah sampel. Sedimen 

diambil secara sejajar atau vertikal. 

Alat-alat yang digunakan dalam 

pengambilan sampel hingga persiapan uji 

biokimia adalah menggunakan alat tulis, 

kamera, Perangkat Global Positioning System 

(GPS) untuk mencari titik koordinat, plastik 

sampel, sekop atau sendok, bunsen, gelas 

obyek, gelas kimia 100 mL, jarum ose, pipet 

tetes, dan stopwatch, perangkat kultur mikroba 

standar, perangkat pewarnaan Gram, mikroskop 

binokuler, kamera, haemocytometer, hand 

counter, kontainer uji, cawan petri, mikropipet, 

tabung reaksi, tip, shaking incubator, dan vortex 

mixer. 

Bahan yang digunakan terdiri dari sampel 

tanah, larva nyamuk A. aegypti  yang dipelihara 

di Laboratorium Entomologi di Institute of 

Tropical Disease, Universitas Airlangga - 

Surabaya, aquadest, alkohol 70 %, media NA 

(nutrient agar), NaCl, antibiotik yang digunakan 

yaitu Ampicillin (AMP), Amoxycillin (AMC), 

Sulphamethoxazole (SXT), Tetracycline (TE), 

Amikacin (AK), Gentamicin (CN), Ciprfloxacin 

(CIP), Cefotaxime (CTX), Chloramphenicol (C), 

Clindamycin (DA). Media cair Methyl Red, 

media cair Voges Proskauer, media Sulfida Indol 

Motility (SIM), media Christensens Urea, media 

Trypticase Soy Agar (TSA), media Skim Milk 

Agar (SMA), media hidrolisis pati, media uji 

gula-gula, media Mueller Hinton Agar (MHA), 

larutan HCl 0.1 N, Larutan indikator senyawa 

Kovaks, reagen H2O2, larutan KOH 40%,  reagen 

pewarnaan gram, reagen pewarnaan Comassie 

Brilliant Blue (CBB), NaCl steril dan reagen 

oksidasi. Tanah dan sedimen sampel yang 

didapatkan dari 5 habitat berbeda dilakukan 

isolasi untuk mendapatkan morfologi koloni 

bakteri yang memiliki kemiripan dengan bakteri 

B. thuringiensis. Kemudian dilakukan proses 



purifikasi menggunakan media selektif dengan 

penambahan antibiotik. Selanjutnya dilakukan uji 

toksisitas (potensi) isolat yang berhasil diisolasi 

untuk melihat toksisitas bakteri tersebut terhadap 

larva A. aegypti. Pada tahap ini dilakukan 

karakterisasi untuk mengidentifikasi isolat 

bakteri yang ditemukan. Karakterisasi isolat 

bakteri yaitu terdiri dari pewarnaan Gram dan 

endospora, pewarnaan CBB untuk mendeteksi 

adanya kristal protein, uji biokimia dan fisiologi.  

Beberapa tahapan-tahapan untuk mendapatkan 

isolat bakteri B. thuringiensis entomopatogenik 

dari beberapa lokasi potensial perindukan 

nyamuk di Kota Mataram adalah sebagai berikut: 

Tanah dan sedimen diambil sebanyak 

10 gram dan dimasukkan dalam labu 

erlenmeyer 250 ml. Tanah dan sedimen dilabel 

sebelum dilakukan tahap isolasi bakteri. 

Prosedur kejutan panas (heat shock) 

dilakukan sebagai berikut. Sampel tanah 

disuspensikan dengan aquadest steril dalam 

volume 10% w/v dan dihomogenkan 

menggunakan vortex mixer selama 5 menit. 

Heat shock dilakukan pada suhu  80 oC  selama 

30  menit  dan  setelah  itu dianginkan  pada  

suhu  ruangan.  Suspensi tanah kemudian 

diencerkan secara bertingkat (pengenceran 10-

1 hingga 10-5) menggunakan aquadest steril 

berisi 9 ml pada tabung reaksi steril (Soares-da-

Silvaa et al., 2015).  

Koloni yang sesuai dengan ciri-ciri 

bakteri B. thuringiensis kemudian dimurnikan 

ke dalam media NA yang disuplementasikan 

antibiotik amoxycillin dalam tabung reaksi. 

Pengamatan morfologi sel pada isolat yang 

tumbuh dilakukan dengan melakukan 

pewarnaan sel menggunakan teknik pewarnaan 

Gram (pada umur biakan 24 jam) dan 

pewarnaan endospora serta pewarnaan protein 

kristal menggunakan reagen pewarnaan CBB 

(pada umur biakan 72 jam), (Soares-da-Silvaa 

et al., 2015). 

Persiapan uji toksisitas dilakukan 

dengan menumbuhkan bakteri B. thuringiensis 

hasil isolasi pada media padat NA (Nutrient 

Agar) yang disuplementasi dengan antibiotik 

Amoxycillin sebesar 30 µg/mL. Inkubasi 

dilakukan pada 37 oC selama 72 - 96 jam. 

Koloni  B. thuringiensis umur 96 jam kemudian 

dibuat suspensi dengan menambahkan 20 mL 

aquadest steril ke dalam cawan petri dan di 

gerus menggunakan sprider. Suspensi bakteri 

diambil beberapa tetes menggunakan 

mikropipet kemudian diteteskan ke dalam kotak 

hitung hingga memenuhi kanal dan didiamkan 

selama 1 menit agar merata. Selanjutnya 

dihitung jumlah endospora B. thuringiensis 

pada kotak hitung yang berisi 5 bidang pandang 

menggunakan hand counter  dengan perbesaran 

400x. Setelah diketahui jumlah sel pada kotak 

hitung haemocytometer, dihitung jumlah sel 

dengan rumus menurut Syahnen et al, (2014)  : 

S = R x K x F 
 

Keterangan: 

S = Jumlah spora 

R=Jumlah rata-rata spora pada 5 bidang 

pandang haemocytometer 

K = Konstanta koefisien alat (2,5 x 105) 

 F = Faktor Pengenceran    

 

Uji toksisitas dilakukan untuk 

mengetahui potensi toksisitas suatu isolat B. 

thuringiensis. Untuk tiap isolat bakteri B. 

thuringiensis yang akan diuji, disediakan  3  

wadah  (container)  berisi  180  mL aquades steril 

dan  20 ekor larva nyamuk A. aegypti instar III. 

Biakan bakteri B.  thuringiensis dari medium cair 

yang berusia 72 hingga 96 jam dimasukkan ke 

dalam wadah uji sebanyak 20 mL untuk 

membentuk konsentrasi akhir 10% v/v. 

Pengamatan dilakukan selama 72 jam dan jumlah 

larva  A. aegypti yang mati (dan persentasenya) 

dicatat (Dulmage et al., 1990). 

Dalam mengidentifikasi karakter isolat 

didapat maka dilakukan profile matching dengan 

bakteri B. thuringiensis pada buku identifikasi 

Bergey’s Manual of Archaea and Bacteria dalam 

Logan (2015).  



Uji Biokimia isolat bakteri Bacillus 

thuringiensis yaitu meliputi uji MR (Methyl  

Red), uji VP  (Voges Proskauer),  uji  Motilitas, 

uji  Indol, uji Katalase, uji Urease, uji Oksidase, 

uji Aktivitas Protease, uji Gula-gula dan uji 

Resisten Antibiotik. 

 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

isolasi Bacillus thuringiensis  

Sebanyak 26 sampel tanah dan sedimen 

diambil dari beberapa jenis habitat yang memiliki 

potensi sebagai tempat perindukan nyamuk. Dari 

hasil isolasi didapatkan 20 isolat bakteri. Habitat 

yang menjadi tempat keberadaan isolat tersebut 

adalah habitat tanah sungai (3 isolat), pada habitat 

tanah sawah terbuka dan tanah sawah ternaung 

mendapatkan 6 isolat, habitat tanah kebun 

terbuka dan tanah kebun ternaung (6 isolat). 

Selain sampel tanah, pengambilan sampel 

sedimen juga dilakukan pada habitat perumahan 

dan mendapatkan 3 isolat serta dari kolam 

diperoleh 2 isolat. Isolat-isolat tersebut 

didapatkan dari beberapa habitat yang berpotensi 

sebagai tempat perindukan nyamuk. 

Tabel 4.1 Isolat bakteri yang diperoleh beserta 

habitatnya. 

 

Dari hasil isolasi dan pemurnian 

didapatkan sebanyak 20 isolat bakteri yang 

memiliki ciri-ciri morfologi  koloni yang sama 

dengan bakteri B. thuringiensis dalam Bergey’s 

Manual. Ciri morfologi koloni adalah sebagai 

berikut: memiliki elevasi timbul (convex) 

dengan permukaan koloni yang kasar, margin 

yang bersifat irreguler, dan berwarna putih agak 

krem. Ciri-ciri morfologi tersebut sama dengan 

isolat dari TS2A yang tumbuh pada usia 24 jam 

(Gambar 4.1). Isolat ini berasal dari salah satu 

habitat, yaitu tanah kolam dengan kode isolat 

TS2A. Selain pengamatan morfologi koloni, 

dilakukan pengecatan gram untuk mengetahui 

reaksi gram pada isolat bakteri tersebut. 

 

Gambar 4.1. Morfologi koloni B. thuringiensis 

isolat TS2A usia 24 jam pada media NA yang 

disuplementasikan amoxycillin. 

Berdasarkan hasil pengecatan gram 

didapatkan ke-20 isolat  tersebut menunjukkan 

perubahan warna sel ungu yang menandakan 

bakteri bersifat Gram positif yang merupakan ciri 

dari B. thuringiensis. Dari 20 isolat  yang diamati 

rata-rata sel bakterinya memiliki panjang antara 2 

- 4 µm, dengan lebar antara  0,8 – 1 µm. Salah 

satunya dapat dilihat pada isolat bakteri TS2A 

pada gambar 4.2. Pengukuran sel vegetatif 

bakteri ini merupakan salah satu prosedur  untuk 

mengidentifikasi B. thuringiensis  berdasarkan  

Bergey’s  Manual. Selain pengukuran sel, 

karakter khas yang menjadi ciri-ciri dari bakteri 

B. thuringiensis  adalah sel vegetatif bentuk bacil, 

memiliki endospora terletak pada posisi 

subterminal, serta kristal protein pada fase 

sporulasinya yang memiliki sifat insektisidal. 

Spora dan kristal protein ini akan terlihat jika 

menggunakan reagen pewarnaan Coomassie 

Brilliant Blue (Ammon, 2002). 



 

Gambar 4.2 Morfologi endospora dengan 

pewarnaan Gram pada perbesaran 1000x, 

(A) Sel vegetatif; (B) Endospora dengan 

letak subterminal 

Dari hasil pengecatan spora dan kristal 

pada ke-20 isolat didapatkan spora dan kristal 

protein yang terlihat jelas. Posisi kristal protein 

terpisah dari spora dan ukuran kristal lebih kecil 

dari ukuran spora pada Gambar 4.3 (isolat 

TS2A). Adanya kristal protein menunjukkan 

kemiripan karakter dengan bakteri B. 

thuringiensis dari Bergey’s Mannual. Kristal 

protein merupakan karakter khas yang dimiliki 

oleh bakteri B. thuringiensis. Kristal protein 

dapat membentuk inklusi protein yang dapat 

berbentuk bipiramid, kuboid, bulat, oval maupun 

tak beraturan. Inklusi protein terbentuk di luar 

eksosporium dan akan terpisah ketika spora 

mengalami lisis (Logan dan De Vos, 2009).   

 

Gambar 4.3  (S) Spora dan (K) Kristal Protein  

dengan Pewarnaan Comassie   Brilliant Blue 

(CBB) pada perbesaran 1000x. 

 

 

Uji Toksisitas B. thuringiensis terhadap 

larva A. aegypti 

Uji toksisitas bertujuan untuk mengetahui 

daya bunuh isolat-isolat tersebut dengan melihat 

persentase kematian larva nyamuk A. aegypti. 

Tabel 4.2 memperlihatkan daya bunuh yang 

tertinggi ditunjukkan oleh isolat yang 

didapatkan dari tanah kolam (TO5A) dengan 

daya bunuh sebesar  23,35 %. Dari hasil uji 

toksisitas ke-20 isolat terpilih sebanyak  6 isolat 

yang  memiliki  toksisitas  terhadap larva  A. 

aegypti. Selanjutnya  ke-6 isolat tersebut diuji 

karakter biokimianya untuk mengetahui 

kesamaan karakter dengan  karakter dari  B. 

thuringiensis. 

Tabel 4.2 Persentase Kematian Larva A. aegypti 

dari uji toksisitas 

 

Pada tabel diatas terdapat 20 isolat dengan 

konsentrasi sel yang berbeda-beda. Isolat dengan 

kematian tertinggi yaitu isolat TO5A memiliki 

konsentrasi sebesar 2,50 x 107 sel/ml, sedangkan 

daya bunuh terendah terdapat pada isolat TO2B 

memiliki konsentrasi sebesar 9,65 x 107 sel/ml. 

Kedua isolat tersebut merupakan isolat yang 

diisolasi dari habitat tanah kolam dengan lokasi 

yang berbeda-beda. Perbedaan konsentrasi yang 

diperoleh disebabkan oleh jumlah sel dan spora 



hidup yang tidak sama pada kedua isolat serta 

disebabkan pula oleh perbedaan kecepatan 

pertumbuhan tiap isolat B. thuringiensis yang 

berbeda. Jumlah konsentrasi tidak 

mempengaruhi toksisitas pada setiap isolat B. 

thuringiensis yang berbeda-beda. Hal ini 

didukung juga dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Leodegario, et al (1980) dibutuhkan B. 

thuringiensis H-14 lokal membutuhkan dengan 

konsentrasi yang lebih kecil untuk mematikan 

jentik A. aegypti, sedangkan  menurut Blondine 

dan Widyastuti (2013) isolat KT dan PS B. 

thuringiensis H-10 galur lokal membutuhkan 

konsentrasi besar untuk mematikan jentik A. 

aegypti dan A. aconitus. Jumlah konsentrasi 

bukan merupakan prinsip utama dalam toksisitas 

dari bakteri tersebut untuk menentukan aktivitas 

larvasidanya. Hal ini didukung pula oleh Bulla, 

et al dalam Blondine dan Damar (2000) yang 

menyatakan bahwa hasil pengujian toksisitas 

lebih penting untuk menentukan aktivitas 

larvasidanya. 

Habitat tanah sawah terdiri dari dua jenis 

yaitu tanah sawah ternaung dan terbuka. Pada 

sawah ternaung didapatkan 6 isolat, daya bunuh 

isolat tertinggi  sebesar  5% pada TS2A dan daya 

bunuh terendah sebesar 0% pada isolat TS3E. 

tanah sawah terbuka hanya memperoleh satu 

isolat (TS1F). isolat memiliki daya bunuh 

sebesar 11.70%. berdasarkan data tersebut, pada 

habitat tanah sawah yang memiliki daya bunuh 

tertinggi terdapat pada tanah sawah terbuka. 

Perbedaan daya bunuh larva A. aegypti 

dipengaruhi karakter habitat pada masing-

masing isolat. Karakter habitat tanah sawah 

dengan toksisitas terendah memiliki struktur 

tanah yang padat dan liat, ditanami padi, tidak 

terdapat larva pada habitat tersebut dan dekat 

dengan pembuangan sampah. Berbeda dengan 

karakter habitat tanah sawah terbuka memiliki 

struktur tanah yang gembur dan banyak 

didapati serasah dedaunan. Namun isolat TS1F 

menunjukkan sifat toksisitas pada larva, 

walaupun tanah sawah terkena sinar matahari 

langsung. Hal ini bertolak belakang dengan 

hasil penelitian Dent (1993) yang 

menunjukkan sinar UV menentukan toksisitas 

dari B. thuringiensis. Toksisitas B. 

thuringiensis ditentukan juga dengan 

ditemukan larva A. aegypti tanah tersebut. Pada 

penenlitian ini di lokasi tanah sawah terbuka 

diduga ditemukan larva A aegypti. Hal ini 

dapat disebabkan lokasi tersebut dekat dengan 

pemukiman warga.  

Pada habitat kebun, terdapat dua jenis 

tanah yang digunakan yaitu tanah kebun  

ternaung dan tanah kebun terbuka. Dari hasil uji 

toksisitatas pada tanah kebun ternaung, daya 

bunuh terendah terendah  pada isolat TK2A 

sebesar 3,35% , daya bunuh tertinggi sebesar 

10,00% terdapat pada isolat TK3B. isolat tanah 

kebun terbuka mempunyai  daya bunuh 

sebanyak 3,35% (kode TK2F). Perbedaan 

tersebut dikarenakan jenis tanah kebun yang 

dicuplik di memiliki asal lokasi yang berbeda. 

Pada habitat tanah kebun terbuka memiliki 

struktur tanah berpasir padat dengan batu-

batuan, banyak tumpukan sampah dan tumpukan 

kotoran kambing. Berbeda dengan isolat TK3B 

ditemukan pada karakter habitat tanah yang 

ternaungi memiiki karakter habitat yang 

ternaungi oleh vegetasi bambu dan lingkungan 

sekitar kebun yang lembab memungkinkan 

keberadaan nyamuk. Struktur tanah yang 

gembur dengan banyak serasah dapat menjadi 

tempat pertumbuhan bakteri. Keberadaan B. 

thuringiensis dalam tanah mengindikasikan 

bahwa B. thuringiensis juga berperan dalam 

proses dekompisisi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa B. thuringiensis menggunakan unsur 

organik seperti seresah daun di tanah sebagai 

sumber karbon dan sumber energi (Ni’mah, 

2012). Selain itu di sekitar kebun terdapat kolam. 

Berdasarkan hasil penelitian  Sugiyarto (1999) 

dapat dilihat bahwa semua isolat bakteri B. 

thuringiensis  yang mampu membunuh larva 

nyamuk uji didapatkan pada habitat  yang  



kemungkinan merupakan habitat larva nyamuk. 

Hal ini memungkinkan di tanah kebun tersebut 

terdapat bakteri B. thuringiensis yang toksik 

terhadap nyamuk.  

Pada habitat sungai ditemukan 3 isolat. 

Isolat TG1A memiliki daya bunuh 6,70%, 

sedangkan 2 isolat lainnya (TG2B dan TG2C) 

memiliki daya bunuh larva yang lebih rendah. 

Karakter habitat  dari isolat yang toksik memiliki 

ciri-ciri terdapat banyaknya serasah dan 

ternaungi oleh pohon bambu dengan struktur 

tanah yang gembur. Hal ini berbeda dengan 

toksisitas yang terendah, karena banyak 

ditemukan tumpukkan sampah anorganik, 

sehingga berpengaruh terhadap toksisitas B. 

thuringiensis. Barchia (2006) mengatakan 

perbedaan vegetasi yang menutupi tanah juga 

dapat mempengaruhi sifat-sifat tanah 

diantaranya pH tanah. Adanya variasi jenis-jenis 

vegetasi pada lahan secara umum dapat 

berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah dan 

hubungan timbal balik ekosistem.  

Pada  lokasi  tanah perumahan terdapat 3 

isolat, yaitu isolat TP2B, TP3B dan TP1A. Pada 

isolat TP2B memiliki  daya bunuh tertinggi 

sebesar 13,35%. Hal ini dikarenakan karakter 

habitatnya memiliki struktur sedimen berlumpur 

dan ternaungi oleh vegetasi pohon. Selain itu air 

selokan tersebut tidak mengalir sehingga 

kondisinya sesuai untuk perkembangbiakan 

larva. Menurut Jacob (2014), dalam hasil 

penelitiannya disebutkan bahwa larva nyamuk 

Aedes spp. bertahan hidup dan tumbuh normal 

pada air got yang didiamkan, kemampuan 

bertahan hidup bergantung pada keberadaan 

plankton sebagai makanan. Hal ini 

memungkinkan terjadi interaksi antara larva 

dengan bakteri yang mengarah kepada sifat 

patogenesitasnya.  

Pada habitat tanah kolam menunjukkan 

daya bunuh tertinggi sebesar  23,35 % dengan  

kode isolat TO5A dan yang terendah sebesar 

5,00%  dari isolat TKO2A. Lingkungan habitat 

yang memiliki tingkat toksisitas terendah 

memperlihatkan struktur sedimen berlumpur dan 

berbau, terlihat serasah daun dan kotoran 

sampah yang mengendap, dan terdapat ikan pada 

sekitar kolam yang merupakan predator dari 

larva A. aegypti. Adanya perbedaan toksisitas 

dapat disebabkan oleh karakter pada masing-

masing habitat. Menurut Devidas (1992) kondisi 

lingkungan dapat menentukan potensi delta 

endotoksin B. thuringiensis bersifat toksin. 

Toksisitas tertinggi memiliki perbedaan karakter 

habitat dengan toksisitas terendah antara lain: 

terdapat banyaknya serasah  dedaunan yang 

mengendap pada dasar kolam, tidak ditemukan 

ikan disekitar kolam, lingkungan sekitar kolam 

ternaungi oleh banyak pohon dan disekitar 

kolam ditemukan genangan yang 

memungkinkan keberadaan nyamuk. Selain itu, 

tanah kolam merupakan tempat 

perkembangbiakan nyamuk, sehingga habitat ini 

sangat berpengaruh terhadap keberadaan kristal 

protein yang bersifat toksin terhadap larva A. 

aegypti. Karakter lingkungan dengan kondisi 

tanah yang dipenuhi serasah, tanah bersifat 

gembur dan ternaungi oleh pepohonan, tidak 

adanya predator larva nyamuk dan terdapat 

genangan air sebagai tempat perindukan 

nyamuk, merupakan faktor untuk mendapatkan 

B. thuringiensis yang toksik terhadap nyamuk. 

Jenis toksin bakteri B. thuringiensis  yang 

mampu membunuh A. aegypti terbentuk akibat 

aktivitas 4 gen kristal protoksin utama, yaitu 

cry4Aa, cry4Ba, cry11Aa dan cyt1Aa. Selain 

aktivitas 4 gen tersebut, terdapat gen-gen lain 

yaitu cry10Aa, cyt2Ba dan cyt1Ca yang 

menyumbangkan karakter toksisitas tambahan ( 

Ben-Dov,  2014). 

Keberadaan B. thuringiensis dengan larva 

A. aegypti pada habitat yang sama menyebabkan 

adanya interaksi yang bersifat patogenisitas. 

Kondisi ini menyebabkan B. thuringiensi 

menghasilkan spora dan kristal protein untuk 

perlindungan diri dari pengaruh lingkungan luar 

yang buruk. Pembentukan spora juga bersamaan 

dengan terbentuknya kristal protein yaitu ketika 



sel mengalami lisis sesudah sporulasi sempurna 

(Zeigler, 1999). Interaksi patogenesitas tersebut 

berkaitan dengan sejarah ditemukannya bakteri 

B. thuringiensis oleh Berliner yang diisolasi dari 

larva serangga yang mati (Basith, 1995). 

Berdasarkan karakter habitat yang berpotensi 

sebagai tempat perindukan nyamuk yang 

berhasil di eksplorasi bisa menjadi pertimbangan 

dalam mengetahui keberadaan bakteri B. 

thuringiensis yang toksik terhadap nyamuk. 

 
Gambar 4.4 Larva A. aegypti setelah di uji 

dengan yang Bakteri Bt. (A) larva  A. aegypti 

Normal, (B) larva yang melengkung dan warna 

pucat,saluran pencernaa terlihat berwarna pucat 

(C), larva yang membengkak pada saluran 

pencernaan (D), terlihat saluran pencernaan yang 

terkena (E) dan Bagian thorak larva terputus (F). 

Gejala   yang ditimbulkan larva  A. aegypti 

yang terinfeksi B. thuringiensis dari hasil 

pengamatan yaitu pergerakkan larva menjadi  

lamban dan tidak peka terhadap rangsangan. 

Dari morfologi larva yang mati terlihat lebih 

pucat daripada larva yang sehat. Ukuran tubuh 

larva semakin lama semakin mengkerut dan 

bentuknya  membengkok, bagian  kepala larva 

terputus atau terpisah dan terjadi pembengkakan 

pada saluran pencernaan yang ditunjukkan pada 

gambar 4.4. Hal ini tidak didapatkan larva 

dengan kondisi normal. Hal yang sama 

dikemukakan oleh Munif (1997) dan Blondine, 

et al (1998) bahwa larva yang terinfeksi B. 

thuringienis berhenti makan dengan kepala yang 

masih utuh tapi ada juga larva yang kepalanya 

tidak lagi utuh atau terpisah dan tubuhnya 

menjadi lembek. Larva  uji  yang  mati tersebut   

berbau   busuk  dan  semakin  hari semakin kecil. 

Larva yang tidak mati atau yang mampu 

bertahan hidup dari serangan toksin yang 

dihasilkan B. thuringiensis dapat berhasil 

menjadi pupa dan imago tetapi imago yang 

terbentuk tersebut biasanya berukuran kecil, 

cacat, dan hidupnya lebih pendek. Parker dan  

Feil  (2005), mengemukakan  bahwa mekanisme  

kerja toksin  B. thuringiensis mulai aktif  setelah  

B. thuringiensis masuk ke dalam perut larva, 

Kristal protein B. thuringiensis akan masuk  ke 

dalam  usus  larva  akan  aktif  pada kondisi  pH  

tinggi (basa)  seperti   yang  ditemui  di   dalam  

usus larva  A. egypti  yaitu  pH di  atas  9.5. Delta 

endotoksin yang dihasilkan kristal protein yang 

bersifat toksin akan berikatan dengan sel  yang  

menempel  pada  dinding  membran usus  dan  

membentuk  lubang  pada  membran dan 

mengganggu  keseimbangan  ion dalam usus 

larva, sehingga larva akan berhenti makan dan 

kemudian mati. Jika serangga tidak  terpengaruh 

oleh kerja delta endotoksin, kematian pada larva 

terjadi setelah pertumbuhan vegetatif  B. 

thuringiensis. di dalam  usus serangga.  Spora  

tumbuh  setelah dinding usus hancur, dan 

kemudian memproduksi  semakin  banyak  

spora.  Infeksi yang   semakin   meluas   pada   

tubuh serangga menyebabkan kematian pada 

serangga tersebut (Chak et. al. 2004). 

4.3.  Karakter Biokimia 

Uji Biokimia dilakukan untuk mengetahui 

karakterisasi dan fisiologi dari 20 isolat bakteri B. 

thuringiensis, uji resisten antibiotik serta 

melakukan uji fisologis bakteri yang meliputi uji 

pengaruh suhu, pH, dan NaCl. Berdasarkan hasil 

biokimianya pada Tabel 4.3, menandakan bahwa 

isolat bakteri yang ditemukan memiliki 

kemiripan dengan karakter biokimia bakteri B. 

thuringiensis berdasarkan identifikasi Bergey’s 

Manual. 

 

 

 

 



 

Tabel 4.3. Karakteristik Biokimia dari Isolat 

Lokal B. thuringiensis 

 
Pada tabel 4.3 terdapat 16 karakter utama 

uji biokimia yang menjadi acuan identifikasi 

bakteri B. thuringiensis berdasarkan pada 

Bergey’s Manual. Tabel 4.3 menunjukkan 6 

isolat yang mewakili setiap habitat sampel tanah 

ditemukannya pada isolat bakteri B. 

thuringiensis dan berdasarkan sifat toksisitas 

isolat yang tertinggi dari 20 isolat yang di uji. Uji 

Gula-Gula (Glukosa, Laktosa, Maltosa, Manitol, 

Sukrosa), digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bakteri dalam memfermentasi 

masing-masing gula membentuk asam. Uji 

glukosa dan maltosa ke 6 isolat menunjukkan 

hasil positif. Hal ini  sesuai dengan karakter 

identifikasi bakteri B. thuringiensis dalam 

Bergey’s Manual. Pada uji sukrosa, manitol dan 

laktosa memberikan hasil negatif  baik ke-6 

isolat maupun karakter Bergey’s Manual dengan 

perubahan warna media dari merah menjadi 

kuning. Artinya keenam isolat tidak dapat 

membentuk asam, dan ini termasuk karakter 

bakteri B. thuringiensis.  

Uji urease dilakukan untuk mengetahui bakteri 

mempunyai enzim urease yang dapat 

menguraikan urea membentuk amoniak (Lim, 

2006). Hasil uji ke-20 isolat menunjukkan hasil 

yang bervariasi. Dari ke-20 isolat hanya 3 yang 

bersifat negatif, sesuai dengan karakter 

identifikasi Bergey’s Manual bahwa B. 

thuringiensis tidak dapat menguraikan urea. 

Hasil positif ke 6 isolat memiliki karakter yang 

sama dengan hasil penelitian yang  dilakukan 

oleh Jung et al., (1994) pada B. thuringiensis 

strain bakteri BT-14. Strain ini menunjukkan uji 

urease positif mampu menghasilkan enzim 

urease. 

 Uji motilitas dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui pergerakkan bakteri (Brown, 2001). 

Dari 20 isolat yang di uji menunjukkan hasil 

yang positif, hal ini juga sesuai dengan karakter 

identifikasi bakteri B. thuringiensis dalam 

Bergey’s Manual (menandakan positif karena 

isolat bakteri yang ditusukkan pada medium 

semi solid menyebar di dalam tusukan, artinya 

isolat tersebut bersifat motil bergerak), 

pergerakan ini menandakan bahwa bakteri  B. 

thuringiensis  memiliki alat gerak yang disebut 

dengan flagella, sehingga termasuk karakter 

bakteri B. thuringiensis. 

TSIA (Triple Sugar Iron Agar), uji TSIA 

berbeda dengan uji gula-gula. Pada uji ini kita 

dapat mengetahui keadaan bakteri dalam 

suasana asam atau basa serta ada tidaknya gas 

H2O selain memfermentasikan karbohidrat. 

Media TSIA berisi 3 macam karbohidrat yaitu 

glukosa, laktosa dan sukrosa dengan warna dasar 

merah orange. dapat diketahui bakteri tersebut 

tumbuh dalam suasana asam ataupun basa. 

Tujuan dari uji ini untuk mengetahui 

kemampuan bakteri dalam memfermentasikan 

karbohidrat. Fermentasi pada TSIA juga disertai 

dengan pembentukan gas CO2 dan H2S dilihat 

dari pecah atau terangkatnya agar dan adanya 

warna hitam yang mengendap (Buchanan dan 

Gibbons, 2003) Berdasarkan tabel (4.3) 

menunjukkan pada isolat TP2B  mampu tumbuh 

pada suasana asam-asam, isolat TS1F dan TS2A 

tumbuh pada suasana basa-asam, isolat TO5A 

dan TG1B tumbuh pada suasana basa-basa, dan 

TK3A tumbuh pada suasana asam-basa. Dari 



keenam isolat tersebut tidak terbentuk adanya 

gas, artinya isolat-isolat tersebut tidak dapat 

memfermentasikan karbohidrat pada TSIA. 

 Pada uji simon sitrat dengan 

mengguanakan media SCA, dari semua isolat 

yang di uji menunjukkan hasil negatif karena 

tidak terjadi perubahan warna dari biru ke hijau. 

Hasil uji ini menunjukkan bahwa isolat pada 

penelitian ini memiliki persamaan 

karakterdengan  B. thuringiensis strain bakteri 

BT-14 yang dilakukan oleh Jung et al.,( 1994 ), 

penelitian ini memiliki perberdaan karakter B. 

thunringiensis dengan  Bergey’s Manual, 

dimana menurut Bergey’ Manual bakteri ini 

mampu menggunaka sitrat sebagai sumber 

karbon sehingga menghasilkan hasil positif pada 

uji simon sitrat. 

 

Uji MR  (Methyl red), digunakan untuk 

mengetahui adanya fermentasi asam campuran 

(metilen glikon) (Cowan, 2004). Hasil yang 

didapatkan dari 20 isolat yang di uji 

menunjukkan hasil positif artinya bakteri 

menghasilkan asam campuran (metilen glikon) 

dari proses fermentasi glukosa yang terkandung 

dalam media MR. Uji VP (Voges Proskover), 

digunakan untuk mengetahui pembentukan 

asetil metil karbinol (asetoin) dari hasil 

fermentasi glukosa (Cowan, 2004). Keenam 

isolat di atas menunjukkan hasil positif pada uji 

VP. Berdasarkan hasil uji MR dan Uji VP  ke-6 

isolat ini memiliki karakter  yang sesuai bakteri 

pada Bergey’s manual. 

Dilakukan juga uji katalase, uji hdirolisis pati, uji 

oksidase, uji proteolitik dan uji resisten 

antibiotik. Pada uji katalase pada 20 isolat di uji 

yang menunjukkan reaksi positif menghasilkan 

enzim katalase yang ditunjukkan dengan 

terbentuknya gelembung.  Gelembung  tersebut 

adalah pembentukkan gas Oksigen (O) sebagai 

hasil pemecahan H2O oleh enzim katalase yang 

diproduksi oleh bakteri. Uji oksidase didapatkan 

ke-20 isolat menunjukkan koloni menjadi merah 

yang hasilnya positif menandakan bahwa isolat 

mampu menghasilkan enzim oksidase. Pada uji 

hidrolisis pati, semua isolat positif ditandai 

dengan terbentuknya zona bening berwarna 

kuning disekitar daerah pertumbuhan bakteri 

atau mikroorganisme dan tidak terjadi perubahan 

warna medium setelah penambahan larutan 

lugol. Hal ini menunjukkan amilum/pati telah 

terhidrolisis menjadi sakarida yang lebih 

sederhana. Pada uji proteolitik ke-20 isolat 

membentuk zona bening, artinya organisme 

dapat mencerna kasein ditunjukkan dengan 

adanya  areal yang bening, dan memiliki enzim 

protease yang dapat memecah protein. 

Berdasarkan hasil uji dari hidrolisis pati, 

katalase, proteolotik dan oksidase menunjukkan 

karakter yang sesuai dengan karakter biokimia 

dari bakteri B. thuringiensis berdasarkan 

karakter Bergey’s Manual. Hal ini dikarenakan 

perubahan karakter sangat mudah diidentifikasi. 

Dari hasil uji biokimia dapat disimpulkan 

bahwa karakter kunci  B. thuringiensis yang 

memiliki kesamaan dengan Bergey’s Manual, 

yaitu B. thuringiensis bersifat motil (bergerak), 

B. thuringiensis, dapat memfermetasikan 

glukosa dan maltosa. Pada uji proteolitik 

memiliki enzim protease yang dapat memecah 

protein, Uji Katalase semua isolat terbentuk 

gelembung dan Uji hidrolisis pati menunjukkan 

amilum/pati telah terhidrolisis menjadi sakarida. 

Selain itu karakter utama yang membedakan B. 

thuringiensis dengan bakteri lain yaitu adanya 

kristal paraspora yang merupakan ciri khas B. 

thuringiensis dengan bakteri lain. 

4.4. Uji Resistensi Antibiotik 
Antibiotika merupakan kelompok zat anti 

bakteri yang diproduksi oleh suatu 

mikroorganisme tertentu. Bedasarkan sifat 

kerjanya antibiotika dibedakan atas dua, yaitu 

antibiotika yang bersifat bakteriostatik yaitu 

menghambat pertumbuhan bakteri dan bersifat 

bakteriosidal yaitu bekerja membunuh bakteri 

(Schunack,1990). Antibiotik yang digunakan 

dalam uji resistensi ini berdasarkan pada 9 

golongan antibiotik. Dari golongan pertama 



penicillin spektrum luas yaitu ampicillin (10 𝜇g 

/disk) dan amoxycillin. Kedua, berasal dari 

golongan sofalosporin yaitu cefotaxime (30 

mg/disc). Ketiga, berasal dari golongan 

tetracycline 

(30mg/disc).Keempat,golonganaminoglikosida 

yaitu amikacin (30 mg/disc) dan gentamicin (10 

mg/disc). Kemudian golongan fluorokuinolon 

yaitu cyprofloxacin (5 mg/disc) dan golongan 

sulfonamida yaitu sulpamethoxazole (25 

mg/disc), serta antibiotik lainnya dari golongan 

chloramphenicol (30 mg/disc) dan golongan 

lincosamida semisintetik yaitu clindamycin (10 

mg/disc). Berikut ini adalah data hasil pengujian 

resisten antibiotik terhadap B. thuringiensis 

daari hasil isolasi. 

Tabel 4.4. Resitensi Antibiotik Dari Isolat 

Lokal Bakteri B. thuringiensis 

 

Berdasarkan tabel 4.4 ada beberapa 

antibiotika yang tidak membentuk zona bening 

terhadap bakteri B. thuringiensis (resisten)  yaitu 

diantaranya golongan penicillin (amoxycillin 

dan ampicillin), antibiotik cefotaxime, dan 

sulpamethoxazole. Menurut Tripathi, (2003)  

timbulnya resistensi terhadap suatu antibiotika 

dapat terjadi karena faktor yaitu, bakteri 

mensintesis suatu enzim inaktivator atau 

penghancur antibiotika. Salah satunya pada 

antibiotik penicillin dimana, B. thuringiensis 

menghasilkan enzim beta-laktamase yang dapat 

merusak kerja antibiotik tersebut. Hasil tersebut 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bradeeba dan Sivakumar (2013) 

dengan mengisolasi B. thuringiensis dari tanah 

Chidambaram, Tamil Nadu yang resisten 

terhadap penisilin.  

Antibiotik lainnya yaitu tetrasiklin, 

amikasin, gentamisin, ciprofloxacin, 

kloramfenikol dan klindamisin memiliki zona 

bening yang bersifat sensitif. Pada penelitian 

Rostina et al (2006) menyatakan hal yang sama 

dimana, bakteri uji telah menyebabkan 

penolakan (resistensi) terhadap antibiotik 

amikacin dan gentamicin. Kedua antibiotik ini 

termasuk dalam golongan aminoglikosida. 

Golongan aminoglikosida memiliki mekanisme 

kerja dengan menembus dinding bakteri dan 

mengikat diri pada ribosom (partikel partikel 

kecil dalam protoplasma sel yang kaya akan 

RNA, tempat terjadinya sintesa protein) di 

dalam sel. Proses translasi (RNA dan DNA) 

diganggu sehingga biosentasa protein 

terganggu. 

4.5.  Pengaruh pH,  NaCl dan Suhu 

 Pertumbuhan  B. thuringiensis dalam tanah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan 

antara  lain  pH, suhu, dan NaCl .  

Tabel 4.5. Pengaruh NaCl dan pH dalam 

Pertumbuhan Isolat Lokal Bakteri                                            

B. thuringiensis 

 
Ket : + ditandai bakteri tumbuh  

 

Pada tabel 4.5 diketahui bahwa isolat 

bakteri B. thuringiensis mampu tumbuh pada pH 

kisaran antara 5 – 9.  Kisaran tersebut masih 

berada pada kisaran pertumbuhan bakteri  B. 



thuringiensis, karena menurut Bernhard dan Utz 

(1993) bahwa bakteri  B. thuringiensis dapat 

tumbuh pada medium yang memiliki pH pada 

kisaran 5.5 - 8.5 dan tumbuh optimum pada pH 

6.5 - 7.5 (termasuk bakteri mesofilik). Menurut 

Waluyo (2005), bakteri dapat hidup pada pH 

tinggi (medium alkalin) yaitu bakteri pengguna 

urea atau yang memiliki enzim urease. Hal ini 

didukung dengan hasil uji biokimia dimana 20 

isolat positif menghasilkan enzim urease.  

Perlakuan pengaruh suhu terdiri dari 3 

suhu yang berbeda yaitu 30 oC , 35 oC , dan 40 
oC . Dari hasil pengamatan bakteri B. 

thuringiensis mampu tumbuh pada 3 suhu 

tersebut, yang ditunjukkan oleh  pertumbuhan 

sel vegetatif dan endospora. Pertumbuhan yang 

bagus untuk menghasilkan kristal protein berada 

pada suhu 35 oC. Berdasarkan buku identifikasi 

Bergey’s Manual dikatakan  bahwa suhu 

pertumbuhan untuk B. thuringiensis berkisar 

antara 15 oC – 40 oC, yang menyatakan bahwa 

faktor suhu memberikan pengaruh positif 

terhadap laju pertumbuhan, semakin tinggi suhu 

pada interval suhu 25 oC – 40 oC menyebabkan 

semakin cepat laju pertumbuhan B. 

thuringiensis. 

Bakteri B. thuringiensis ditumbuhkan 

pada media NA yang  disuplementasikan  NaCl 

dengan konsentrasi yang berbeda 1, 3 dan 6,5%, 

hal ini bertujuan untuk melihat toleransi bakteri 

B. thuringiensis terhadap NaCl. Dari hasil 

pengamatan semua isolat bakteri  B. 

thuringiensis mampu tumbuh pada konsentrasi 

NaCl 1, 3 dan 6,5%. berdasarkan buku 

identifikasi Bergey’s Manual,  B. thuringiensis 

mampu tumbuh pada media NaCl 6,5 %. Hal ini 

meyakinkan bahwa isolat bakteri yang 

ditemukan merupakan bakteri B. thuringiensis. 

Adanya B. thuringiensis yang ditemukan pada 

habitat dengan salinitas yang tinggi menandakan 

bahwa bakteri tersebut mampu beradaptasi 

dengan perubahan dalam lingkungan. Hal ini 

dibuktikan dengan diproduksi endospora. 

Menurut Feliatra et al., (2016) endospora yang 

diproduksi oleh kelompok Bacillus memiliki 

resisten yang tinggi terhadap faktor kimia dan 

fisika seperti suhu ekstrim, alkohol dan salinitas 

tinggi. 

Dari penelitian ini  dapat disimpulkan 

karakter habitat mempengaruhi keberadaan 

bakteri B. thuringiensis yang entomopatogenik 

terhadap larva nyamuk. Ciri-ciri karakter habitat 

tersebut antara lain yaitu memiliki struktur tanah 

yang gembur, sedimen yang berlumpur berpasir, 

banyaknya serasah, ternaungi oleh vegetasi 

pohon bambu, lingkungan sekitar lembab yang 

memungkinkan keberadaan nyamuk, dan 

adanya tempat perindukan nyamuk di sekitar 

habitat yang menjadi salah satu faktor 

keberadaan bakteri B. thuringiensis yang 

entomopatogenik. 

Dalam mengatasi kendala pemakaian 

agensia biologis impor, maka perlu diupayakan 

pencarian strain-strain bakteri lokal yang 

berpotensi untuk digunakan sebagai agensia 

biologi. Huffaker dan Messenger (1989) 

mengatakan bahwa strain-strain bakteri dari 

marga Bacillus yang bersifat pathogen terhadap 

larva nyamuk  masih  besar kemungkinannya  

untuk  ditemukan berbagai  macam  habitat  di 

seluruh dunia. Strain-strain lokal kemungkinan 

lebih cocok dan lebih ampuh untuk 

memberantas larva nyamuk yang berada di 

tempat ditemukannya strain-strain tersebut. 

Penemuan bakteri B. thuringiensis 

entomopatogenik pada beberapa perindukan 

nyamuk di kota Mataram peluang untuk 

mengembangkan biopeptisida yang berbasis 

bakteri lokal, yang akan mengurangi 

ketergantungan pada agensia biologi bakteri B. 

thuringiensis dari luar negeri (impor).     

KESIMPULAN 

Pada penelitian ini berhasil diisolasi 20 

isolat bakteri yang teridentifikasi sebagai B. 

thuringiensis dan toksisitas tertinggi didapatkan 



pada isolat T05A sebesar 23,35%  dari tanah 

kolam. 
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