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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki nilai LC50-24jam sebesar 2,9 x 108 ± 16 x 

107 CFU/mL dan LC50-48jam sebesar 2,7 x 108 ± 1,2 x 107 CFU/mL, 

sedangkan isolat Bacillus sp. LSD4.2 memiliki nilai LC50-24jam sebesar 6,8 

x 108 ± 2,3 x 108 CFU/mL dan LC50-48jam sebesar 3,5 x 108 ± 2,8 x 107  

CFU/mL. Ini menunjukkan bahwa isolat Bacillus sp. LS3.3 memiliki 

toksisitas yang lebih baik dibandingkan isolat Bacillus sp. LSD4.2 karena 

memiliki nilai LC50 yang lebih rendah 

2. Nilai LT50 isolat Bacillus sp. LS3.3 adalah 43,4 ± 1,8 jam, sedangkan 

Bacillus sp. LSD4.2 memiliki nilai LT50 pada 51,5 ± 2,5 jam. Ini 

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

lebih baik dalam membunuh larva Aedes aegypti dibandingkan isolat 

Bacillus sp. LSD4.2 karena memiliki nilai LT50 yang lebih singkat 

3. Dalam waktu pemaparan 24 jam maupun 48 jam, terdapat perbedaan 

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

LSD4.2 dengan isolat Bacillus sp. LS3.3 yang memiliki toksisitas lebih 

baik 

5.2 Saran 

Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan jika isolat Bacillus sp. LS3.3 

memiliki potensi yang cukup besar dalam membunuh larva nyamuk Aedes aegypti 

sehingga penulis menyarankan beberapa hal, seperti: 

1. Dilakukan pengujian dengan menggunakan nilai OD600nm berkisar 0,1 

hingga 0,8 untuk memperoleh hasil yang maksimal 
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2. Dilakukan pengamatan pada kerusakan saluran cerna larva setelah 

pemaparan isolat bakteri 

3. Dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui spesies bakteri dan 

toksin yang dihasilkan 

4. Mengurangi penggunaan larvasida kimia yang dapat merusak lingkungan 

dan menggantinya dengan menggunakan Bacillus sp. sebagai agen 

pengendali hayati 

5. Memaksimalkan isolasi Bacillus sp. lokal yang dapat digunakan sebagai 

pengendali hayati pengganti larvasida kimia 

6. Mencari cara untuk mengisolasi toksin bakteri dan dikomersilkan untuk 

meningkatkan industri lokal dan mengurangi biaya impor dari luar negeri 


