
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

35 

SKRIPSI TOKSISITAS ENTOMOPATOGEN Bacillus... RAHMA R. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Lethal Concentration 50% 

(LC50) dan Lethal Time 50% (LT50) Bacillus sp. yang telah diisolasi dari larva di 

penampung air domestik wilayah Surabaya (LS3.3) dan Sidoarjo (LSD4.2) 

terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Dari penelitian ini, akan diperoleh 

konsentrasi (CFU/mL) dan waktu (jam) yang diperlukan oleh isolat Bacillus sp. 

LS3.3 dan LSD4.2 untuk dapat membunuh 50% dari jumlah larva uji. 

4.1.1 Hasil pengukuran Optical Density dan jumlah sel bakteri 

Pada penelitian ini, digunakan enam variasi volume isolat Bacillus sp. 

dalam pengujian, yaitu sebanyak 0 mL (kontrol negatif); 0,5 mL; 1 mL; 2,5 mL; 5 

mL dan 10 mL isolat dalam air PDAM hingga diperoleh volume total 45 mL. 

Data hasil pengukuran nilai OD600nm tiap variasi volume isolat Bacillus sp. LS3.3 

dan LSD4.2 dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Nilai OD600nm pada variasi volume isolat yang digunakan dalam 

     uji toksisitas 

Volume isolat + air (mL) 
Nilai OD600nm 

Bacillus sp. LS3.3 Bacillus sp. LSD4.2 

0,5 + 44,5 0,06 0,04 

1 + 44 0,074 0,052 

2,5 + 42,5 0,11 0,1 

5 + 40 0,192 0,18 

10 +35 0,38 0,32 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 0,5 mL isolat Bacillus sp. LS3.3 

memiliki OD600nm sebesar 0,06. OD600nm kemudian semakin tinggi pada 1 mL; 2,5 

mL; 5 mL dan 10 mL dengan nilai berturut-turut sebesar 0,074; 0,11; 0,192 dan 

0,38. Pada isolat Bacillus sp. LSD4.2, sebanyak 0,5 mL isolat memiliki nilai 

OD600nm sebesar 0,04. Nilai OD600nm ini juga semakin tinggi pada volume 1 mL;
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2,5 mL; 5 mL dan 10 mL dengan nilai berturut-turut sebesar 0,052; 0,1; 0,18 dan 

0,32. 

Selanjutnya, dilakukan penghitungan angka lempeng total (Total Plate 

Count) setiap isolat bakteri pada nilai OD600nm yang telah ditentukan, yaitu sebesar 

0,03; 0,05; 0,1 dan 0,3 dengan metode pour plate. Setelah inkubasi selama 24 

jam, jumlah koloni yang tumbuh dalam cawan petri dihitung dengan bantuan 

colony counter. Data hasil penghitungan jumlah koloni dapat dilihat pada 

lampiran 1. Setelah diperoleh data jumlah koloni, digunakan standar untuk 

menentukan data dan cara pengitungan koloni dalam suatu sampel. Standar ini 

disebut sebagai Standard Plate Count (SPC). Nilai standard plate count masing-

masing isolat disajikan dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Penghitungan SPC koloni Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

Kode Isolat OD600nm Standard Plate Count 

Bacillus sp. LS3.3 

0,03 1,4 x 107 

0,05 1,8 x 108 

0,1 2,0 x 108 

0,3 2,1 x 108 

Bacillus sp. LSD4.2 

0,03 1,3 x 107 

0,05 1,3 x 108 

0,1 1,6 x 108 

0,3 2,6 x 108 

 

Dari penghitungan angka lempeng total (Total Plate Count) isolat bakteri, 

dapat ditentukan nilai standard plate count masing-masing OD600nm bakteri. Pada 

isolat Bacillus sp. LS3.3, bakteri dengan OD600nm 0,03 memiliki nilai standard 

plate count sebesar 1,4 x 107, OD600nm 0,05 memiliki nilai standard plate count 

sebesar 1,8 x 108, OD600nm 0,1 memiliki nilai standard plate count sebesar 2,0 x 

108 dan OD600nm 0,3 memiliki nilai standard plate count 2,1 x 108. Sedangkan 

pada isolat Bacillus sp. LSD4.2, bakteri dengan OD600nm 0,03 memiliki nilai 

standard plate count sebesar 1,3 x 107, OD600nm 0,05 memiliki nilai standard plate 
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count sebesar 1,3 x 108, bakteri dengan OD600nm 0,1 memiliki nilai standard plate 

count sebesar 1,6 x 108 dan OD600nm 0,3 memiliki nilai standard plate count 2,6 x 

108. Setelah dibuat grafik antara OD600nm dengan standard plate count masing-

masing isolat bakteri yang dapat dilihat pada lampiran 2, diperoleh persamaan 

garis y=ax+b untuk menentukan konsentrasi bakteri dari setiap variasi volume 

isolat. Data penghitungan konsentrasi bakteri dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hubungan antara nilai OD600nm dengan konsentrasi (CFU/mL) isolat 

     Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

Kode Isolat 

Volume 

Isolat 

(mL) 

OD600nm 
Persamaan regresi 

y=ax+b (108) 

Konsentrasi 

Bakteri 

(CFU/mL) 

Bacillus sp. 

LS3.3 

0,5 0,06 4,3537x + 0,9876 1,2 x 108 

1 0,074 4,3537x + 0,9876 1,3 x 108 

2,5 0,11 4,3537x + 0,9876 1,5 x 108 

5 0,192 4,3537x + 0,9876 1,8 x 108 

10 0,38 4,3537x + 0,9876 2,6 x 108 

Bacillus sp. 

LSD4.2 

0,5 0,04 7,2773x + 0,5342 0,8 x 108 

1 0,052 7,2773x + 0,5342 0,9 x 108 

2,5 0,1 7,2773x + 0,5342 1,3 x 108 

5 0,18 7,2773x + 0,5342 1,8 x 108 

10 0,32 7,2773x + 0,5342 2,9 x 108 

Keterangan: 

y = Konsentrasi bakteri (CFU/mL) 

x = OD600nm 

Setelah diketahui OD600nm dari setiap variasi konsentrasi, data kemudian 

dimasukkan ke dalam grafik yang menunjukkan hubungan antara OD600nm dengan 

konsentrasi bakteri (CFU/mL). Dari grafik isolat Bacillus sp. LS3.3, diperoleh 

persamaan garis y = 4,3537x + 0,9876 dengan x sebagai OD600nm dan y sebagai 

konsentrasi. Selanjutnya, nilai OD600nm masing-masing variasi volume 

dimasukkan ke dalam persamaan garis sehingga diperoleh konsentrasi berturut-

turut 1,2 x 108 CFU/mL; 1,3 x 108 CFU/mL; 1,5 x 108 CFU/mL; 1,8 x 108 

CFU/mL dan 2,6 x 108 CFU/mL dalam 0,5; 1; 2,5; 5 dan 10 mL isolat bakteri. 

Dari grafik isolat Bacillus sp. LSD4.2 diperoleh persamaan garis y = 7,2773x + 

0,5342. Setelah nilai OD600nm masing-masing variasi volume dimasukkan ke 

dalam persamaan garis, diperoleh nilai konsentrasi bakteri berturut-turut 0,8 x 108 
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CFU/mL; 0,9 x 108 CFU/mL; 1,3 x 108 CFU/mL; 1,8 x 108 CFU/mL dan 2,9 x 108 

CFU/mL pada 0,5; 1; 2,5; 5 dan 10 mL isolat bakteri. 

4.1.2 Hasil uji toksisitas 

Uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui nilai Lethal Concentration 50% (LC50) 

dan Lethal Time 50% (LT50) dari isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2. 

Pengamatan untuk menentukan LC50 dilakukan dengan menghitung jumlah larva 

Aedes aegypti yang mati dalam waktu pemaparan 24 jam dan 48 jam pada enam 

variasi konsentrasi yang berbeda. Pengamatan untuk menentukan LT50 dilakukan 

dengan menghitung jumlah larva yang mati dalam konsentrasi terbesar isolat 

Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 pada waktu pemaparan 0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 16; 20; 

24; 28; 36; 44 dan 48 jam. Data hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Data kematian larva setelah pemaparan isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 selama 24 jam dan 48 jam 

Kode Isolat 
Konsentrasi 

(CFU/mL) 

Jumlah larva yang mati 

24 jam 48 jam 

U1 U2 U3 Rata- rata (%) U1 U2 U3 Rata- rata (%) 

Bacillus sp. LS3.3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,2 x 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,3 x 108 1 0 1 3,33±2,89 1 0 1 3,33±2,89 

1,5 x 108 0 0 0 0 0 1 1 3,33±2,89 

1,8 x 108 0 0 0 0 1 2 1 6,67±2,89 

2,6 x 108 7 5 6 30±5 10 7 9 43,3±7,64 

Bacillus sp. LSD4.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,8 x 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,9 x 108 0 1 1 3,33±2,89 0 1 1 3,33±2,89 

1,3 x 108 2 1 1 6,67±2,89 2 1 1 6,67±2,89 

1,8 x 108 0 0 0 0 1 0 1 3,33±2,89 

2,9 x 108 2 2 2 10±0 7 7 6 33,3±2,89 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada gelas yang tidak berisi isolat 

Bacillus sp. LS3.3 sebagai kontrol negatif, tidak ada larva yang mati hingga waktu 

pemaparan 48 jam. Hal yang sama terjadi pada gelas yang berisi isolat Bacillus 

sp. LS3.3 dengan konsentrasi terkecil, yaitu 1,2 x 108 CFU/mL yang tidak dapat 

membunuh larva uji dalam waktu pemaparan hingga 48 jam. Isolat dengan 

konsentrasi 1,3 x 108 CFU/mL dapat membunuh sebanyak 3,33% larva uji dalam 

waktu 24 jam dan 48 jam. Pada konsentrasi 1,5 x 108 CFU/mL tidak membunuh 

larva dalam waktu 24 jam namun membunuh 3,33% larva uji dalam 48 jam. Pada 

konsentrasi 1,8 x 108 CFU/mL bakteri, tidak ada larva yang mati dalam waktu 24 

jam namun dalam 48 jam terdapat 6,67% larva yang mati. Persentase terbesar 

larva yang mati ditunjukkan pada pemberian isolat bakteri dengan konsentrasi 2,6 

x 108 CFU/mL, yaitu sebanyak 30% larva uji dalam 24 jam dan 43,3% larva uji 

dalam waktu 48 jam. Diagram persentase jumlah larva yang mati setelah 

pemaparan isolat Bacillus sp. LS3.3 dapat dilihat pada gambar 4.1.  

 
Gambar 4.1 Diagram persentase larva yang mati setelah pemaparan isolat 

    Bacillus sp. LS3.3 

 

Pada gelas kontrol negatif yang hanya berisi air PDAM tanpa isolat 

Bacillus sp. LSD4.2, tidak ada larva yang mati hingga waktu pemaparan 48 jam. 

Hal yang sama terjadi pada gelas yang berisi isolat Bacillus sp. LSD4.2 dengan 
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konsentrasi terkecil, yaitu sebesar 0,8 x 108 CFU/mL yang tidak dapat membunuh 

larva uji dalam waktu pemaparan hingga 48 jam. Isolat dengan konsentrasi 0,9 x 

108 CFU/mL membunuh sebanyak 3,33% larva dalam waktu 24 jam dan 48 jam. 

Konsentrasi 1,3 x 108 CFU/mL isolat Bacillus sp. LSD4.2 dapat membunuh 

6,67% larva uji dalam waktu 24 jam dan 48 jam. Pada konsentrasi 1,8 x 108 

CFU/mL bakteri, tidak ada larva yang mati dalam waktu 24 jam namun dalam 48 

jam terdapat 3,33% larva yang mati. Persentase terbesar larva yang mati 

ditunjukkan pada pemberian isolat Bacillus sp. LSD4.2 dengan konsentrasi 2,9 x 

108 CFU/mL, yaitu sebesar 10% dalam 24 jam dan 33,3% dalam waktu 48 jam. 

Diagram persentase larva yang mati setelah pemaparan isolat Bacillus sp. LSD4.2 

dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Diagram persentase kematian larva setelah pemberian isolat 

     Bacillus sp. LSD4.2 

Untuk memperoleh nilai Lethal Time (LT) dari setiap isolat bakteri, uji 

dilakukan dengan menggunakan isolat bakteri dengan konsentrasi tertinggi, yaitu 

pada variasi volume 10 mL. Pengamatan dilakukan dalam waktu yang ditentukan, 

yaitu 0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 36; 44 dan 48 jam. Data hasil pengamatan 

dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Data pengamatan persentase larva yang mati akibat paparan isolat 

     Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

Waktu 

Pengamatan 

(jam) 

Jumlah larva yang mati setelah pemberian isolat bakteri 

LS3.3 LSD4.2 

U1 U2 U3 rata-rata (%) U1 U2 U3 rata-rata (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 2 1 3 10 ± 5 1 1 0 3,33 ± 2,89 

16 2 1 3 10 ± 5 1 2 1 6,67 ± 2,89 

20 5 4 5 23,3 ± 2,89 1 2 1 6,67 ± 2,89 

24 7 5 6 30 ± 5 2 2 2 10 ± 0 

28 8 5 7 33,3 ± 7,64 4 4 4 20 ± 0 

36 10 7 9 43,3 ± 7,64 6 6 6 30 ± 0 

44 10 7 9 43,3 ± 7,64 6 7 7 33,3 ± 2,89 

48 10 7 9 43,3 ± 7,64 6 7 7 33,3 ± 2,89 

 

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada isolat Bacillus sp. LS3.3 

maupun LSD4.2, tidak ada larva uji yang mati hingga waktu delapan jam 

pemaparan. Larva mulai mati pada waktu pemaparan 12 jam, yaitu sebanyak 10% 

larva uji pada isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 3,33% pada isolat Bacillus sp.  

LSD4.2. Pada waktu pemaparan 16 jam, tidak terjadi penambahan persentase 

larva yang mati pada isolat Bacillus sp. LS3.3, namun larva yang mati pada isolat 

Bacillus sp. LSD4.2 menjadi 6,67%. Persentase larva yang mati semakin tinggi 

pada isolat Bacillus sp. LS3.3 yaitu sebanyak 23,3% dan tidak bertambah pada 

isolat Bacillus sp. LSD4.2 pada waktu pemaparan 20 jam. Pada waktu 24 jam, 

pemaparan isolat Bacillus sp. LS3.3 membunuh sebanyak 30% larva uji dan isolat 

Bacillus sp. LSD4.2 membunuh sebanyak 10% larva uji. Memasuki 28 jam 

pemaparan, terjadi peningkatan persentase larva yang mati pada isolat Bacillus sp. 

LS3.3 maupun LSD4.2 menjadi 33,3% dan 20%. Isolat Bacillus sp. LS3.3 pada 

waktu pemaparan 36 jam membunuh sebanyak 43,3% larva uji dan tidak 

bertambah lagi hingga 48 jam, sedangkan isolat Bacillus sp. LSD4.2 pada waktu 
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pemaparan 36 jam membunuh sebanyak 30% larva uji dan menjadi 33,3% pada 

waktu 44 jam hingga pengamatan selesai pada waktu 48 jam. Grafik kecepatan 

isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 dalam membunuh larva uji selama waktu 

pemaparan hingga 48 jam dapat dilihat pada gambar 4.3 

 
Gambar 4.3 Kecepatan isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 dalam membunuh 

larva uji 

4.1.3 Hasil analisis LC50 

Untuk memperoleh nilai Lethal Concentration 50% (LC50), data dari hasil 

uji toksisitas diolah dengan analisis probit menggunakan aplikasi statistik 

MINITAB 17. Setelah data dimasukkan, diperoleh nilai konsentrasi yang dapat 

membunuh 50% larva uji. Hasil analisis probit isolat Bacillus sp. LS3.3 dapat 
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nilai LC50 pada waktu 24 jam sebesar 6,8 x 108 ± 2,3 x 108 CFU/mL dan LC50 

pada waktu 48 jam sebesar 3,5 x 108 ± 2,8 x 107 CFU/mL. Dari hasil analisis 

statistik dengan menggunakan probit, didapatkan nilai LC50 yang berbeda antara 
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isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan toksisitas antara kedua isolat. 

Dari nilai LC50 kedua isolat bakteri, dapat dilihat bahwa pada waktu 24 

maupun 48 jam pemaparan, isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki nilai LC50 yang 

lebih rendah dibanding isolat Bacillus sp. LSD4.2. Berdasarkan nilai LC50 dari 

kedua isolat ini, dapat dikatakan isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki toksisitas yang 

lebih tinggi dari isolat Bacillus sp. LSD4.2, baik pada waktu pemaparan 24 jam 

maupun 48 jam. Diagram perbandingan toksisitas antara isolat Bacillus sp. LS3.3 

dan LSD4.2 dapat dilihat pada gambar 4.4. Antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

LSD4.2, terdapat perbedaan toksisitas yang signifikan baik pada waktu 

pemaparan 24 jam maupun 48 jam. Hal ini diperoleh dari nilai batas atas dan 

bawah kedua isolat yang tidak saling tumpang tindih. 

 
Gambar 4.4 Diagram perbandingan nilai LC50 isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

LSD4.2 pada waktu pemaparan 24 jam dan 48 jam. Keterangan 

notasi: huruf besar = waktu pemaparan, huruf kecil = jenis isolat 

4.1.4 Hasil analisis LT50 

Nilai Lethal Time 50% (LT50) diperoleh dari data hasil uji toksisitas pada 
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yang mati dihitung pada waktu pemaparan 0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 36; 

44 dan 48 jam. Data diolah dengan analisis probit dengan bantuan aplikasi 

statistik MINITAB 17. Setelah data dimasukkan, diperoleh lamanya waktu yang 

diperlukan oleh masing-masing isolat bakteri untuk dapat mematikan 50% larva 

uji. Hasil analisis probit dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10. Analisis LT50 

menunjukkan bahwa isolat Bacillus sp. LS3.3 dapat membunuh 50% larva uji 

dalam waktu 43,4 ± 1,8 jam, sedangkan isolat Bacillus sp. LSD4.2 membutuhkan 

waktu selama 51,5 ± 2,5 jam untuk dapat membunuh 50% larva uji. Dari hasil 

analisis statistik dengan menggunakan probit, didapatkan nilai LT50 yang berbeda 

antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.  

Hasil ini menunjukkan bahwa isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki kecepatan yang 

lebih baik dalam membunuh larva uji jika dibandingkan dengan isolat Bacillus sp. 

LSD4.2. Diagram perbandingan nilai LT50 antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

LSD4.2 dapat dilihat pada gambar 4.5. Meskipun isolat Bacillus sp. LS3.3 

memiliki kecepatan yang lebih baik dalam membunuh larva Aedes aegypti 

dibanding isolat Bacillus sp. LSD4.2, namun perbedaannya tidak signifikan. Hal 

ini dikarenakan adanya tumpang tindih nilai batas atas dan batas bawah antara 

kedua isolat. 

 
Gambar 4.5 Diagram perbandingan nilai LT50 antara isolat Bacillus sp. LS3.3 

dan LSD4.2. Keterangan notasi: huruf besar = waktu pemaparan,  

huruf kecil = jenis isolat 
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4.1.5 Hasil analisis beda toksisitas 

Berdasarkan hasil analisis probit, isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki nilai 

LC50 yang lebih rendah dibanding isolat Bacillus sp. LSD4.2 pada waktu 

pemaparan 24 jam, namun lebih tinggi dibanding isolat Bacillus sp. LSD4.2 pada 

waktu pemaparan 48 jam. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

toksisitas yang signifikan antara kedua isolat, lower dan upper masing-masing 

isolat perlu dibandingkan. Jika terdapat tumpang tindih (overlap) dari nilai lower-

upper kedua isolat, maka kedua isolat tersebut dianggap tidak memiliki perbedaan 

toksisitas yang signifikan (Nurhariyati dalam Fauzi, 2019). Nilai lower-upper 

LC50 isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 dalam waktu pemaparan 24 jam dan 48 

jam disajikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Nilai lower-upper LC50 isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 dalam 

     waktu pemaparan 24 jam dan 48 jam 

Kode Isolat 
lower-upper LC50 (CFU/mL) 

24 jam 48 jam 

Bacillus sp. LS3.3 2,7 x 108 – 3,4 x 108 2,5 x 108 – 3,0 x 108 

Bacillus sp. LSD4.2 4,4 x 108 – 6,0 x 109 3,1 x 108 – 4,3 x 108 

 

Isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki nilai lower-upper LC50 dalam waktu 

pemaparan 24 jam 2,7 x 108 – 3,4 x 108 CFU/mL sedangkan isolat Bacillus sp. 

LSD4.2 memiliki nilai lower-upper LC50 sebesar 4,4 x 108 – 6,0 x 109 CFU/mL 

dalam waktu pemaparan 24 jam. Pada waktu pemaparan 48 jam, isolat Bacillus 

sp. LS3.3 memiliki nilai lower-upper LC50 sebesar 2,5 x 108 – 3,0 x 108 CFU/mL 

dan isolat Bacillus sp. LSD4.2 memiliki nilai lower-upper LC50 sebesar 3,1 x 108 

– 4,3 x 108 CFU/mL. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa pada waktu 

pemaparan 24 dan 48 jam, tidak terjadi tumpang tindih (overlap) nilai lower-

upper LC50 isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan toksisitas yang signifikan antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

Bacillus sp. LSD4.2, baik pada waktu pemaparan 24 jam maupun 48 jam. 
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4.2 Pembahasan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi isolat Bacillus sp. 

yang dapat membunuh 50% dari jumlah larva uji Aedes aegypti instar III. Isolat 

Bacillus sp. diperoleh melalui isolasi larva yang berada di penampung air 

domestik oleh Husniyah (2018). Isolat juga diuji potensinya dalam membunuh 

larva Aedes aegypti dan didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa isolat yang 

berpotensi tinggi sebagai larvasida, seperti isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

yang diperoleh dari isolasi larva di penampung air domestik Surabaya dan 

Sidoarjo. Kedua isolat ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kisaran 

konsentrasi yang tepat dalam mematikan larva. 

 Pada penelitian ini, digunakan enam variasi volume yang akan 

menghasilkan enam konsentrasi yang berbeda, yaitu 0 mL; 0,5 mL; 1 mL; 2,5 mL; 

5 mL dan 10 mL yang kemudian ditambah air PDAM hingga diperoleh volume 

total 45 mL. Masing-masing variasi volume ini kemudian dicari nilai Optical 

Density (OD) pada panjang gelombang 600nm dan dilakukan pengujian Total 

Plate Count (TPC) dengan metode pour plate. Panjang gelombang 600nm 

digunakan karena suspensi bakteri dalam NYSM cair memiliki warna putih 

kekuningan. Menurut Khodijah et al (2006), larutan dengan kekeruhan berwarna 

kekuningan hingga cokelat dapat diukur menggunakan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 600-625nm. Prinsip kerja spektrofotometer adalah jika sinar 

jatuh pada suatu medium yang homogen, sebagian sinar akan dipantulkan, 

sebagian akan diserap oleh medium dan sebagian lagi akan diteruskan (Hasibuan, 

2015). Pada pengukuran OD600nm isolat Bacillus sp. LS3.3 maupun LSD4.2, 

semakin besar volume isolat yang ditambahkan, maka semakin keruh pula 

suspensi bakteri sehingga nilai optical density yang ditunjukkan oleh 

spektrofotometer juga semakin besar. Hal ini dikarenakan sinar yang diserap oleh 

medium berisi bakteri lebih besar dari sinar yang diteruskan. 

Pengujian Total Plate Count (TPC) dilakukan dengan menumbuhkan 

bakteri pada media agar sehingga bakteri akan berkembang dan membentuk 

koloni yang kemudian dapat dihitung jumlahnya secara makroskopis (Yunita et 

al, 2015). OD600nm yang digunakan dalam pengujian Total Plate Count (TPC) 
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isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 adalah 0,03; 0,05; 0,1; dan 0,3. Empat 

variasi OD600nm ini digunakan untuk mempermudah pengerjaan karena dalam uji 

toksisitas yang sebenarnya, terdapat sepuluh nilai OD600nm yang berbeda sehingga 

akan membutuhkan waktu, alat dan bahan yang lebih banyak. Setelah diperoleh 

nilai OD600nm, kultur bakteri terlebih dahulu diencerkan sebelum ditumbuhkan 

dalam media agar. Pengenceran dilakukan agar bakteri yang tumbuh dapat 

dihitung jumlahnya dan memenuhi syarat penghitungan koloni, yaitu berjumlah 

30-300 (Putri dan Kurnia, 2018). Kultur bakteri ditumbuhkan dengan metode pour 

plate, yaitu dengan mengambil masing-masing 1 mL isolat bakteri pada tiga seri 

pengenceran terakhir dan memasukkannya ke dalam cawan petri. Media Nutrient 

Agar (NA) kemudian dituangkan ke cawan petri dan dihomogenkan lalu ditunggu 

hingga memadat. Jumlah koloni yang tumbuh setelah inkubasi selama 24 jam 

dapat dilihat pada lampiran 1. Setelah diketahui jumlah koloni pada variasi 

OD600nm yang telah ditentukan, digunakan suatu standar penghitungan yang 

disebut Standard Plate Count (SPC) untuk membantu menentukan data yang 

dapat digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri. Penghitungan koloni 

dengan SPC harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: jika koloni yang tumbuh 

jumlahnya 30-300, penghitungan dilakukan dengan membagi jumlah pengenceran 

tertinggi dan terendah. Jika hasil yang diperoleh ≤ 2, maka digunakan rata-rata 

penghitungan kedua data, namun jika hasil yang diperoleh ˃ 2, maka digunakan 

perhitungan pada pengenceran terendah. Jika jumlah koloni ˂ 30, digunakan 

perhitungan pada pengenceran terendah dan jika jumlah koloni ˃ 300, maka 

digunakan perhitungan pada pengenceran tertinggi (Putri dan Kurnia, 2018). Dari 

hasil penghitungan jumlah koloni maupun penghitungan Standard Plate Count, 

dapat dilihat bahwa antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2, walaupun 

dengan nilai Optical Density yang sama, jumlah koloni yang tumbuh menjadi 

berbeda. Hal ini dikarenakan setiap bakteri memiliki waktu generasi yang berbeda 

bergantung pada spesies bakteri, faktor kimia, ketersediaan nutrisi dan kondisi 

lingkungan yang mendukung. 

Setelah diperoleh nilai OD dan SPC masing-masing isolat, dibuat kurva 

standar setiap isolat untuk mengetahui nilai konsentrasi dari masing-masing 
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volume isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 secara tidak langsung. Kurva 

standar ini digunakan untuk mempermudah penghitungan dan mempersingkat 

waktu pengujian karena tidak perlu dilakukan pengukuran konsentrasi untuk 

semua variasi volume isolat bakteri. Sumbu x dari grafik menunjukkan nilai OD 

isolat dan sumbu y menunjukkan nilai hasil penghitungan SPC. Dari kurva standar 

isolat Bacillus sp. LS3.3, diperoleh persamaan garis y = 2,4672x + 1,4539, 

sehingga saat nilai OD600nm dimasukkan ke dalam x, akan didapat nilai y yang 

merupakan konsentrasi isolat Bacillus sp. LS3.3 yang memiliki nilai berturut-turut 

sebesar 1,2 x 108 CFU/mL; 1,3 x 108 CFU/mL; 1,5 x 108 CFU/mL; 1,8 x 108 

CFU/mL dan 2,6 x 108 CFU/mL dalam 0,5; 1; 2,5; 5 dan 10 mL isolat bakteri. 

Dari kurva standar isolat Bacillus sp. LSD4.2, diperoleh persamaan garis y = 

6,6288x + 0,6945 sehingga isolat Bacillus sp. LSD4.2 memiliki konsentrasi 

berturut-turut sebesar 0,96 x 108 CFU/mL; 1,04 x 108 CFU/mL; 1,36 x 108 

CFU/mL; 1,89 x 108 CFU/mL dan 2,82 x 108 CFU/mL pada 0,5; 1; 2,5; 5 dan 10 

mL isolat bakteri. Setelah diketahui nilai konsentrasi setiap isolat, uji toksisitas 

untuk menentukan LC50 dan LT50 dapat dilakukan. 

4.2.1 Nilai Lethal Concentration 50% (LC50) isolat lokal Bacillus sp. LS3.3  

          dan LSD4.2 

Lethal Concentration (LC) adalah konsentrasi suatu organisme yang dapat 

membunuh organisme target dalam populasi tertentu. Dalam penelitian ini, 

dilakukan pengujian untuk memperoleh nilai LC50, yaitu konsentrasi suatu bakteri 

yang dapat membunuh 50% dari jumlah larva uji. Semakin rendah nilai LC 

menunjukkan tingginya toksisitas dari suatu mikroorganisme. Hal ini dikarenakan 

dalam konsentrasi yang rendah, mikroorganisme telah mampu membunuh 

organisme target. Pengujian dilakukan dengan menggunakan enam variasi 

konsentrasi isolat. Dalam pengujian, larva Aedes aegypti instar III diberi 

konsentrasi isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 yang berbeda-beda. Digunakan 

larva Aedes aegypti instar III karena pada instar ini, larva telah memiliki struktur 

tubuh yang kompleks dan aktif dalam mencari makan. Persentase larva uji yang 

mati pada setiap konsentrasi isolat dalam waktu pemaparan 24 jam dan 48 jam 
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dicatat. Data kematian larva setelah pemaparan isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

LSD4.2 selama 24 jam dan 48 jam  dapat dilihat pada tabel 4.4 halaman 39. Dari 

tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

dengan konsentrasi terkecil, tidak ada larva uji yang mati dalam pemaparan 

hingga 48 jam. Hal ini dapat dikarenakan konsentrasi bakteri yang masih terlalu 

kecil sehingga toksin yang dihasilkan juga sedikit. Jumlah larva yang mati 

semakin banyak seiring dengan semakin lamanya waktu pemaparan dan semakin 

besarnya konsentrasi bakteri. Hal ini terjadi karena toksin yang dihasilkan oleh 

bakteri semakin banyak dan membutuhkan waktu untuk terakumulasi dalam tubuh 

larva hingga membentuk pori pada saluran pencernaan yang kemudian 

menyebabkan kematian larva. Perbedaan tubuh larva Aedes aegypti yang sehat 

dan larva Aedes aegypti yang mati setelah pemaparan oleh Bacillus sp. dapat 

dilihat pada gambar 4.6 (Husniyah, 2018). Pada gambar, larva yang mati setelah 

diberi paparan Bacillus sp. terlihat bahwa tubuh larva mengalami kerusakan. Hal 

ini dikarenakan toksin Bacillus sp. yang berikatan di saluran cerna larva 

membentuk pori yang kemudian menyebabkan air masuk ke dalam sel sehingga 

sel membengkak dan terjadi lisis. 

  

Gambar 4.6 (1) larva Aedes aegypti sehat dan (2) larva Aedes aegypti yang telah 

          mati karena terinfeksi oleh toksin Bacillus sp. (Husniyah, 2018) 

Adanya kematian larva uji yang diberi paparan isolat Bacillus sp. LS3.3 

dan LSD4.2 dalam uji toksisitas menunjukkan bahwa isolat tersebut memiliki 

kemampuan untuk membunuh larva Aedes aegypti. Data dari uji toksisitas 

kemudian dianalisis probit dengan bantuan aplikasi statistik MINITAB 17. 

Analisis probit merupakan metode yang banyak digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara stimulus (dosis/konsentrasi) dengan respon. Probit biasa 

1 2 
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digunakan dalam toksikologi untuk menentukan toksisitas suatu bahan terhadap 

organisme hidup (Postelnicu, 2011). Setelah diperoleh nilai lethal concentration 

isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2, dapat dilihat isolat mana yang memiliki 

toksisitas yang lebih tinggi. 

Isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki nilai LC50 pada waktu 24 jam sebesar 

2,9 x 108 ± 1,6 x 106 CFU/mL dan LC50 pada waktu 48 jam sebesar 2,7 x 108 ± 1,2 

x 107 CFU/mL. Isolat Bacillus sp. LSD4.2 memiliki nilai LC50 pada waktu 24 jam 

sebesar 6,8 x 108 ± 2,3 x 108 CFU/mL dan LC50 pada waktu 48 jam sebesar 3,5 x 

108 ± 2,8 x 107 CFU/mL. Menurut hasil dari analisis probit di atas, isolat Bacillus 

sp. LS3.3 memiliki nilai LC50 yang lebih rendah dari isolat Bacillus sp. LSD4.2 

pada waktu pemaparan 24 jam maupun 48 jam. Hal ini menunjukkan bahwa isolat 

Bacillus sp. LS3.3 memiliki toksisitas yang lebih tinggi dibanding isolat Bacillus 

sp. LSD4.2. Perbedaan toksisitas ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti 

jenis dan spesifikasi toksin yang dihasilkan isolat Bacillus sp. dan reseptor yang 

ada dalam tubuh larva. 

Bacillus sp. merupakan bakteri Gram positif berbentuk spora dan dapat 

menghasilkan endospora (Pelczar dan Chan, 2005). Saat masa sporulasi,  Bacillus 

sp. akan menghasilkan endospora bersamaan dengan kristal protein (endotoksin). 

Dua contoh spesies Bacillus yang dapat menghasilkan kristal protein yang bersifat 

entomopatogen adalah Bacillus thuringiensis dan Bacillus sphaericus. Bacillus 

thuringiensis memiliki kemampuan untuk memproduksi kristal protein parasporal 

atau biasa disebut sebagai delta endotoksin (δ-endotoksin) yang bersifat toksik 

terhadap larva dari ordo tertentu, yaitu Lepidoptera, Coleoptera dan Diptera 

(Baum et al, 2018). Protein Cyt dan Cry merupakan delta endotoksin yang 

terbentuk selama fase sporulasi, sedangkan Vip disintesis dan disekresikan selama 

vase pertumbuhan vegetatif. Diantara tiga jenis protein ini, protein Cry terbukti 

sangat efektif dalam mengendalikan vektor penyakit seperti demam berdarah dan 

malaria (Soberὁn et al, 2018). Terdapat dua jenis toksin pada Bacillus sphaericus, 

yaitu toksin biner (Btx) dan Mtx. Bacillus sphaericus memproduksi Btx selama 

sporulasi dan Mtx saat pertumbuhan vegetatif. Btx terdiri dari bin A (41,9 kDa) 

dan bin B (51,4 kDa), sedangkan Mtx terdiri dari Mtx1, Mtx2 dan Mtx3, dengan 
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massa molekul masing-masing 100-kDa, 31,8-kDa dan 35,8-kDa (El-Bendary, 

2006). Bacillus sphaericus mampu menghasilkan protein yang memiliki toksisitas 

tinggi terhadap nyamuk Culex dan Anopheles namun rendah terhadap nyamuk 

Aedes, sedangkan toksin Bacillus thuringiensis memiliki toksisitas tinggi terhadap 

nyamuk Aedes (Suryadi et al, 2016). 

Adanya larva Aedes aegypti yang mati saat pengujian menunjukkan bahwa 

isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 memiliki kemiripan dengan kerja Bacillus 

thuringiensis atau Bacillus sphaericus yang bersifat entomopatogen. Perbedaan 

nilai lethal concentration dari isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 juga dapat 

dikarenakan toksin Bacillus sp. berikatan pada reseptor membran yang spesifik di 

epitel midgut larva. Toksin Bacillus thuringiensis berikatan dengan reseptor 

membran fosfolipid, fosfatidilkolin, dan sphingomyelin sedangkan toksin Bacillus 

sphaericus berikatan di membran midgut apikal melalui reseptor glikosil-

fosfatidylinositol (El-Bendary, 2006). Perbedaan reseptor ini menyebabkan 

perbedaan toksisitas dari toksin Bacillus sp. Toksin yang sesuai akan mampu 

berikatan dengan reseptor spesifik dari epitel midgut dan menyebabkan 

terbentuknya pori pada saluran pencernaan larva sehingga permeabilitas 

membran, transfer ion Na+ dan K+ menjadi terganggu (Melanie, et al, 2018). 

Kedua isolat ini (Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2) memiliki toksisitas yang 

hampir sama jika dibandingkan dengan penelitian lain, contohnya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Gama pada tahun 2010 dan Wibowo pada tahun 

2017. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gama (2010), isolat Bacillus 

thuringiensis Madura memiliki nilai LC50-24jam sebesar 3,94x108 sel/mL terhadap 

larva instar III Aedes aegypti. Penelitian oleh Wibowo (2017) menyebutkan 

bahwa perlakuan konsentrasi isolat Bacillus thuringiensis yang paling baik dalam 

pengendalian larva adalah pada konsentrasi 108. 

4.2.2 Nilai Lethal Time 50% (LT50) isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

Lethal Time (LT) adalah waktu yang diperlukan suatu organisme untuk 

membunuh organisme target dalam populasi tertentu. Dalam penelitian ini, 

dilakukan pengujian untuk mengetahui LT50, yaitu waktu yang diperlukan suatu 
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bakteri untuk dapat membunuh 50% dari jumlah larva uji. Semakin besar nilai LT 

menunjukkan lamanya suatu mikroorganisme dalam membunuh larva uji. 

Perbedaan nilai lethal time isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 terhadap larva uji 

dalam uji toksisitas menunjukkan bahwa isolat tersebut memiliki kecepatan yang 

berbeda dalam membunuh larva Aedes aegypti. Analisis LT50 menunjukkan 

bahwa isolat Bacillus sp. LS3.3 dapat mematikan 50% larva uji dalam waktu 43,4 

± 1,8 jam, sedangkan isolat Bacillus sp. LSD4.2 membutuhkan waktu selama 51,5 

± 2,5 jam untuk dapat mematikan 50% larva uji. Hasil ini menunjukkan bahwa 

isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki kecepatan dan efektifitas yang lebih baik dalam 

membunuh larva uji jika dibandingkan dengan isolat Bacillus sp. LSD4.2. 

Perbedaan waktu ini juga dapat dikarenakan perbedaan jenis toksin yang 

dihasilkan isolat bakteri. 

Bacillus thuringiensis dapat memproduksi delta endotoksin (δ-endotoksin) 

yang toksik terhadap larva dari ordo tertentu, yaitu protein Cyt, Cry dan Vip. 

Diantara tiga protein ini, protein Cry memiliki kemampuan terbaik sebagai 

larvasida (Soberὁn et al, 2018). Pada Bacillus sphaericus, terdapat dua jenis 

toksin yang dihasilkan, yaitu toksin biner (Btx) dan Mtx (El-Bendary, 2006). 

Diantara kedua toksin ini, toksin biner (Btx) memiliki efek anti-larva yang tinggi 

sedangkan toksin Mtx memiliki efek anti-larva yang sangat rendah atau bahkan 

tidak memiliki efek anti-larva (Suryadi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa larva 

akan lebih cepat mati jika memakan toksin yang memiliki efek anti-larva yang 

tinggi, yaitu protein Cry atau Btx. 

4.2.3 Uji beda toksisitas isolat lokal Bacillus sp. 

 Perbedaan toksisitas antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 dapat 

diketahui signifikan atau tidaknya dengan cara membandingkan nilai lower-upper 

LC50 kedua isolat. Kedua isolat dikatakan memiliki perbedaan toksisitas yang 

signifikan apabila memiliki nilai lower-upper yang tidak saling tumpang tindih 

(overlap). Isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki nilai lower-upper LC50-24jam sebesar 

2,7 x 108 – 3,4 x 108 CFU/mL dan isolat Bacillus sp. LSD4.2 memiliki nilai 

lower-upper LC50-24jam sebesar 4,4 x 108 – 6,0 x 109 CFU/mL. Dari hasil tersebut 
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dapat dilihat bahwa tidak ada tumpang tindih (overlap) nilai lower-upper LC50 

isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 pada waktu pemaparan 24 jam. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam waktu pemaparan hingga 24 jam, terdapat perbedaan 

yang signifikan antara toksisitas isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2. Hasil yang 

sama ditunjukkan oleh nilai lower-upper dalam waktu pemaparan 48 jam. Isolat 

Bacillus sp. LS3.3 memiliki nilai lower-upper LC50-48jam sebesar 2,5 x 108 – 3,0 x 

108 CFU/mL dan isolat Bacillus sp. LSD4.2 memiliki nilai lower-upper LC50-48jam 

sebesar 3,1 x 108 – 4,3 x 108 CFU/mL. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa tidak ada 

tumpang tindih (overlap) nilai lower-upper LC50 isolat Bacillus sp. LS3.3 dan 

LSD4.2 pada waktu pemaparan 48 jam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan toksisitas yang signifikan antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 

dalam waktu 48 jam. 

 Perbedaan toksisitas antara isolat Bacillus sp. LS3.3 dan LSD4.2 dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan spesies bakteri dan perbedaan 

toksin yang dihasilkan. Dua isolat yang digunakan dalam penelitian ini diisolasi 

dari dua tempat yang berbeda. Isolat Bacillus sp. LS3.3 diisolasi dari larva di 

penampung air Surabaya sedangkan isolat Bacillus sp. LSD4.2 diisolasi dari larva 

di penampung air Sidoarjo. Meskipun berdasarkan penelitian Husniyah (2018), 

kedua bakteri ini termasuk ke dalam genus yang sama, yaitu Bacillus, namun 

masih belum diketahui pasti spesies dari kedua isolat ini. Jika kedua isolat ini 

merupakan spesies yang berbeda, maka toksin yang dihasilkan juga pasti berbeda 

dan kemampuannya dalam membunuh larva Aedes aegypti juga berbeda. 

Dibandingkan dengan isolat Bacillus sp. LSD4.2, isolat Bacillus sp. LS3.3 

memiliki toksisitas yang lebih tinggi dan perbedaan toksisitas keduanya dianggap 

signifikan. Hal ini dapat dikarenakan Bacillus sp. LS3.3 menghasilkan toksin 

yang lebih mampu berikatan dengan reseptor di saluran cerna larva dibandingkan 

Bacillus sp. LSD4.2.   

 


