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ABSTRAK 

 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui indeks hidrolisis pati, nilai aktivitas 
enzim amilase berdasarkan variasi waktu inkubasi kultur, pH dan suhu, serta nama 
spesies dari dua isolat Bacillus (B Out dan SA2A). Penelitian menggunakan 
rancangan acak lengkap dengan dua kali ulangan tiap perlakuan. Hasil penelitian 
dianalisis secara deskriptif. Indeks hidrolisis diukur dengan menghitung selisih 
antara zona bening dan zona koloni yang terbentuk pada media pati. Aktivitas 
amilase diukur menggunakan metode DNS pada 13 titik waktu inkubasi kultur. 
Karakterisasi amilase diukur dengan enam variasi pH (3,0-8,0) dan enam variasi 
suhu (30°C-80°C). Identifikasi spesies isolat bakteri dilakukan dengan 
pengamatan secara makroskopis koloni, mikroskopis dan fisiologi yang 
menggunakan kit Microbact Identification 12A 12B. Hasil penelitian 
menunjukkan isolat Bacillus (B Out dan SA2A) memiliki perbedaan pada indeks 
hidrolisis serta nilai aktivitas amilase. Indeks hidrolisis B Out sebesar 3,424 dan 
SA2A sebesar 0,873. B Out memiliki nilai aktivitas amilase tertinggi sebesar 
0,628 Unit/ml pada waktu inkubasi kultur 32 jam dan SA2A sebesar 0,647 
Unit/ml pada waktu inkubasi kultur 20 jam. Aktivitas amilase tertinggi B Out 
pada pH 3,0 dengan nilai sebesar 0,59 Unit/ml dan SA2A pada pH 8,0 sebesar 
0,576 Unit/ml. B Out dan SA2A memiliki nilai aktivitas amilase yang berbeda 
pada suhu optimum yang sama (50°C). Nilai aktivitas amilase isolat B Out 
sebesar 0,665 Unit/ml dan SA2A sebesar 0,551 Unit/ml. Hasil identifikasi 
menunjukkan dua isolat memiliki koefisien sebanding yang sama sebesar 73% 
dengan spesies Bacillus mycoides. 
 
Kata kunci : isolat Bacillus (B Out dan SA2A), variasi pH dan suhu, aktivitas 
enzim amilase. 
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