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EFIKASI BACILLUS THURINGIENSIS 2 ISOLAT SEROTIPE H-10 GALUR

LOKAL TERHADAP JENTIK NYAMUK AEDES AEGYPTI DAN

ANOPHELES ACONITUS
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Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, Salatiga.
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EFFICACY TWO ISOLATES OF BACILLUS THURINGIENSIS LOCAL STRAINS 

TOWARDS AEDES AEGYPTI AND ANOPHELES ACONITUS LARVAE

Abstrak

%DFLOOXV�WKXULQJLHQVLV�VHURWLSH�+����WHODK�GLNHWDKXL�GDSDW�PHQJHQGDOLNDQ�MHQWLN�Q\DPXN��'LSWHUD��EHUGDVDDUNDQ�

WLSH�NULVWDO�SURWHLQ�WRNVLQ�\DQJ�GLKDVLONDQ��7XMXDQ�SHQHOLWLDQ�DGDODK�PHQHQWXNDQ�H¿NDVL���LVRODW��LVRODW�.7�GDQ�

LVRODW�36��%�� WKXULQJLHQVLV� VHURWLSH�+����JDOXU� ORNDO� WHUKDGDS� MHQWLN�Q\DPXN�$HGHV�DHJSWL�dan Anopheles 

DFRQLWXV��8QWXN�PHPSHUROHK�%��WKXULQJLHQVLV�+����GLODNXNDQ�GHQJDQ�FDUD�LVRODVL��LGHQWL¿NDVL�GDQ�XML�VHURORJL�

dari habitat tanah yang dilakukan di laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan 

5HVHUYRLU�3HQ\DNLW� 6DODWLJD�GDQ�%LRWHNQRORJL�3HUNHEXQDQ�%RJRU�� ,VRODW�.7�SDGD�NRQVHQWUDVL� �������SSP�

GDQ��������SSP�PDPSX�PHPDWLNDQ� MHQWLN�$H�� DHJ\SWL� EHUWXUXW�WXUXW� VHEHVDU� �����GDQ�������Sedangkan 

SDGD�NRQVHQWUDVL�������SSP�GDQ��������SSP�GDSDW�PHPDWLNDQ�MHQWLN�$Q��DFRQLWXV�EHUWXUXW�WXUXW�VHEHVDU����

��GDQ�������,VRODW�%��WKXULQJLHQVLV�+�����LVRODW�36��SDGD�NRQVHQWUDVL��������SSP�GDQ��������SSP�PDPSX�

PHPDWLNDQ�MHQWLN�$H��DHJ\SWL�EHUWXUXW�WXUXW�VHEHVDU������GDQ�������6HGDQJNDQ�SDGD�NRQVHQWUDVL�������SSP�

GDQ��������SSP�GDSDW�PHPDWLNDQ�MHQWLN�$Q��DFRQLWXV�EHUWXUXW�WXUXW�VHEHVDU������GDQ�������-XPODK�VHO�KLGXS�

%��WKXULQJLHQVLV�+����LVRODW�.7�GDQ�36�EHUWXUXW�WXUXW�VHEHVDU������[���7�VHO�PO�GDQ�����[���7 sel/ml. Sedangkan 

PDVLQJ�PDVLQJ�PHPSXQ\DL�MXPODK�VSRUD�VHEHVDU������[���7 VSRUD�PO�GDQ������[���7 spora/ml. Hasil toksisitas 

UHVLGXDO� LVRODW�%�� WKXULQJLHQVLV�+�����LVRODW�.7��GHQJDQ�NRQVHWUDVL��������SSP�GDQ�%�� WKXULQJLHQVLV�+����

(isolat PS) dengan konsentrasi 341,91 ppm terhadap jentik Ae. aegypti instar III akhir menunjukkan persentase 

NHPDWLDQ�OHELK�EHVDU�GDUL������EHUWXUXW�WXUXW�SDGD�KDUL�NH���GDQ�NH����6HGDQJNDQ�WRNVLVLWDV�UHVLGXDO�LVRODW�

%�� WKXULQJLHQVLV�+�����LVRODW�.7��GHQJDQ�NRQVHWUDVL��������SSP�GDQ� LVRODW�36�GHQJDQ�NRQVHQWUDVL��������

ppm terhadap jentik An. aconitus. instar III akhir menunjukkan persentase kematian lebih besar dari 70 % 

EHUWXUXW�WXUXW�SDGD�KDUL�NH����8QWXN�PHQLQJNDWNDQ�GD\D�EXQXK�LVRODW�%��WKXULQJLHQVLV�+����JDOXU�ORNDO�SHUOX�

dibuat formulasi bakteri tersebut dalam bentuk cair atau bubuk (powder).

 

.DWD�NXQFL��%��WKXULQJLHQVLV�+�����*DOXU�ORNDO��$H��DHJ\SWL��$Q��DFRQLWXV

Abstract

%DFLOOXV�WKXULQJLHQVLV�VHURW\SH�+����NQRZQ�WR�FRQWURO�WKH�PRVTXLWR�ODUYDH��'LSWHUD��EDVHG�RQ�W\SH�RI�FU\VWDO�

SURWHLQ�WR[LQ�SURGXFHG��7KH�UHVHDUFK�REMHFWLYH�ZDV�WR�GHWHUPLQH�WKH�HI¿FDF\�RI�WZR�LVRODWHV��.7�LVRODWHV�DQG�36�

LVRODWHV�%��WKXULQJLHQVLV�VHURW\SH�+����ORFDO�VWUDLQV�DJDLQVW�RI�$HGHV�DHJ\SWL�PRVTXLWR�ODUYDH�DQG�$QRSKHOHV�

DFRQLWXV��7R�REWDLQ�%��WKXULQJLHQVLV�+����FRQGXFWHG�E\�WKH�LVRODWLRQ��LGHQWL¿FDWLRQ�DQG�VHURORJLF�WHVWLQJ�RI�WKH�

soil habitat conducted in the laboratory of IVRCRD Salatiga and Institute of Biotechnology Bogor. Isolates 

.7�DW�D�FRQFHQWUDWLRQ�RI��������SSP�DQG��������SSP�FRXOG�NLOO�ODUYDH�RI�$H��DHJ\SWL��UHVSHFWLYHO\�IRU�����

and 90%. The concentration of 49.44 ppm and 147.07 ppm can kill larvae An. aconitus respectively by 50% 

DQG������,VRODWHV�RI�%��WKXULQJLHQVLV�+������LVRODWHV�36��DW�D�FRQFHQWUDWLRQ�RI��������SSP�DQG��������SSP�

FRXOG�NLOO� ODUYDH�RI�$H��DHJ\SWL��UHVSHFWLYHO\� IRU�����DQG������:KLOH� WKH�FRQFHQWUDWLRQ�RI�������SSP�DQG�

�������SSP�FDQ�NLOO� ODUYDH�$Q��DFRQLWXV� UHVSHFWLYHO\�E\�����DQG������7RWDO�9LDEOH�6SRUH�&RXQW� �796&��

%��WKXULQJLHQVLV�+����LVRODWHV�.7�DQG�36�UHVSHFWLYHO\�RI������[���7 FHOOV���PO�DQG�����[���7 cells / ml. Each 

LVRODWHV�KDV�D�QXPEHU�RI�VSRUHV�ZDV������[���7�VSRUHV���PO�DQG������[���7 spores / ml. The results of residual 

WR[LFLW\�LVRODWH�%��WKXULQJLHQVLV�+�����.7�LVRODWHV��ZLWK�D�FRQFHQWUDWLRQ�RI��������SSP�DQG�%��WKXULQJLHQVLV�
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+�����36�LVRODWH��ZLWK�D�FRQFHQWUDWLRQ�RI��������SSP�DJDLQVW�WKH�ODUYDH�RI�$H��DHJ\SWL�LQVWDU�,,,�VKRZV�WKH�

SHUFHQWDJH�RI�PRUWDOLW\�ZDV�JUHDWHU� WKDQ������ UHVSHFWLYHO\�RQ�GD\���DQG����:KLOH� WKH� UHVLGXDO� WR[LFLW\�RI�

LVRODWHG�%��WKXULQJLHQVLV�+�����.7�LVRODWHV��ZLWK�D�FRQFHQWUDWLRQ�RI��������SSP�DQG�36�LVRODWHV�ZLWK��������

ppm concentration against larvae An. aconitus instar III shows the percentage of mortality was greater than 

70%, respectively on day 4. The investigation shoud be developed further for formulation liquid and powder 

WKH�ORFDO�VWUDLQ�RI�%��WKXULQJLHQVLV�+������

   

.H\ZRUGV��%��WKXULQJLHQVLV�+�����WKH�ORFDO�VWUDLQ��$H��DHJ\SWL��$Q��DFRQLWXV

6XEPLWWHG�����0DUHW�������5HYLHZ������$SULO�������5HYLHZ�������0HL�������(OLJLEOH�DUWLFOH�����0HL������

PENDAHULUAN 

Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria 

meru pakan masalah kesehatan masyarakat. Demam 

Berdarah Dengue yang ditularkan oleh nyamuk Ae. 

aegypti banyak di daerah perkotaan dan sekitarnya yang 

padat pemukiman penduduk serta ada juga di pedesaan, 

sedangkan malaria yang ditularkan nyamuk Anopheles 

aconitus lebih banyak terjadi di daerah persawahan 

bertingkat. Penyakit malaria sering menimbulkan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan angka kematian 

yang tinggi.

Pengendalian penyakit DBD dan malaria serta 

penyakit menular lainnya didasarkan atas pemutusan 

rantai penularan. Penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan insektisida kimia untuk pengendalian 

vektor dalam waktu lama dan frekuensi tinggi dapat 

menimbulkan resistensi. Penggunaan larvasida kimia 

temephos 1% dalam waktu lama mengakibatkan 

penurunan status kerentanan jentik Aedes aegypti 

(Depkes, 2003). Kejadian penurunan status kerentanan 

vektor terhadap insektisida dan mempertimbangkan 

keamanan lingkung an mendo rong dikembangkan bio-

insektisida.

Pengendalian secara biologi saat ini telah menjadi 

alternatif dalam pengendalian vektor karena tidak 

menim bulkan pengaruh samping yang buruk baik 

terhadap pekerja, maupun masyarakat dan lingkungan. 

Salah satu pengendali hayati yang saat ini dikembangkan 

adalah B. thuringiensis serotipe israelensis (H-14), 

yang telah dijadikan sebagai bahan bioinsektisida untuk 

pengendali larva nyamuk dan lalat hitam (WHO, 1979). 

Bakteri ini bersifat gram positif, dan dapat memproduksi 

kristal protein toksin (delta–endotoksin) selama proses 

sporulasi. Mempunyai efek toksisitas yang tinggi terha-

GDS�VHUDQJJD�YHNWRU��EHUVLIDW�VSHVL¿N�WDUJHW�GDQ�EHOXP�

menyebabkan resistensi vektor (Mulla dkk, 1986) . 

Bacillus thuringiensis bersifat kosmopolitan antara 

lain dapat diisolasi dari tamah misalnya tanah yang 

ber ada di bawah pohon, cabang dan lobang pohon 

yang sudah tua umurnya, tanah yang berbecek, tempat 

perinduk an jentik nyamuk maupun jentik yang sakit. 

Telah ditemukan B. thuringiensis H-14 galur lokal 

hasil isolasi tanah di wilayah Salatiga, dan toksisitasnya 

tinggi terhadap jentik Ae. aegypti, An.aconitus 

dan� &[�TXHQTXHIDVFLDWXV di Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 

(B2P2VRP) (Blondine, 2003). Keanekaragaman 

ekosistem di Indonesia memberi peluang ditemukan 

berbagai patogen jentik nyamuk. Selain B. thuringiensis 

H-14 galur lokal ditemukan pula B. thuringiensis 

H-10 yang diisolasi dari habitat tanah(Blondine dkk, 

������������ Bacillus thuringiensis H-10, mempunyai 

protein paraspora berbentuk tidak beraturan toksik 

terhadap golongan Diptera dan Lepidoptera (Leodegario. 

dkk, 1980). 

 

Tujuan: 

7XMXDQ�8PXP��

0HQHQWXNDQ�H¿NDVL���VHURWLSH�Bacillus thuringiensis 

H-10 galur lokal terhadap jentik nyamuk Ae. aegypti 

dan An. aconitus

7XMXDQ�NKXVXV�

a. Menghitung jumlah sel hidup dan spora hidup 2 

serotipe H-10 B. thuringiensis galur lokal

b. Menentukan toksisitas residual 2 serotipe H-10 B. 

thuringiensis galur lokal terhadap jentik nyamuk 

Ae. aegypti dan An. aconitus.

 

Metodologi Penelitian 

Tempat dan Waktu Penelitian

 Penelitian dilakukan di Laboratorium B2P2VRP 

Salatiga pada tahun 2009.

Variabel Penelitian

 Variabel bebas 

 Dua serotipe H-10 Bacillus thuringiensis galur 

lokal 

 Variabel Terikat 
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 Jumlah kematian jentik Ae. aegypti dan An. 

aconitus

 Variabel Pengganggu terukur 

 Suhu air dan pH air

Disain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dasar dengan 

rancangan eksperimental murni 

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah jentik nyamuk 

Ae.aegypti dan An. aconitus hasil pemeliharaan 

laboratorium B2P2VRP. Sampel penelitian adalah jentik 

Ae.aegypti dan An. aconitus masing-masing instar III 

akhir. 

Pengambilan sampel pada kelompok perlakuan dan 

pembanding dilakukan secara completely randomized 

sampling. Hal ini disebabkan percobaan bersifat 

homogen. Randomisasi dilakukan dengan menempatkan 

perlakuan secara random terhadap unit percobaan ( 

1DVLU�0���������

  

Ulangan atau replikasi

� %DQ\DNQ\D� XODQJDQ� XQWXN� XML� H¿NDVL� GLKLWXQJ�

menurut rumus (Kemas, 1993) VHEDJDL�EHULNXW�

 (t – 1) (r – 1) > 15

 (9 – 1) (r – 1) > 15

 r  > 2.8 ~ 3 

� .HWHUDQJDQ�

 t = jumlah perlakuan

 r = jumlah ulangan

Cara Pengumpulan data

 Data primer kematian jentik Ae. aegypti dan An. 

aconitus� SDGD� XML� H¿NDVL�B.thuringiensis H-10 di 

laboratorium 

 Data primer jumlah sel dan spora hidup pada 

biakan.

Bahan dan Cara Kerja

Bahan dan Alat

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1XWULHQ�DJDU��73%��$NXDGHV��SHUDODWDQ� MDUXP�RVH��

plat petri untuk isolasi dan pengembangbiakan 

B.thuringiensis H-10 di laboratorium. 

Cara Kerja

 Uji hayati (Bioassay Test) (Chilcott dan Wigley , 

1988).

Diambil 2 ose penuh kultur murni isolat KT B. 

thuringiensis�+����GDUL�PHGLD�1$��1<60$�PLULQJ�GDQ�

dimasukkan ke dalam ”shake glass” (gelas kocok) ukur   

an 250 ml yang diisi dengan 50 ml TPB, sampel tersebut 

digojog dengan menggunakan penggojog pada suhu 

kamar selama 48 jam. Sebanyak 15 ml sampel yang 

sudah digojog dimasukan ke dalam mangkok plastik 

yang diisi dengan 150 ml air suling dan 20 ekor jentik 

Aedes aegypti instar III akhir. Sebagai kontrol mangkok 

plastik hanya diisi dengan 150 ml air suling dan 25 ekor 

jentik Ae. aegypti instar III. Ulangan dilakukan sebanyak 

3 kali. Pengamatan dilakukan 24 jam sesudah perlakuan. 

Perlakuan yang sama dilakukan pula terhadap jentik An. 

aconitus. Uji toksisitas isolat PS B. thuringiensis H-10 

terhadap jentik Ae. aegypti dan An. aconitus dilakukan 

dengan cara yang sama. 

 

 Perhitungan persentase kematian jentik uji dengan 

UXPXV� Kematian x 100 %

  Jumlah jentik

.RUHNVL�$EERWW�GLJXQDNDQ�DSDELOD�SDGD�NHORPSRN�

NRQWURO�WHUGDSDW�NHPDWLDQ���±������VHEDJDL�EHULNXW�

  

���������������������$.�����8ML�±�$.�����.RQWURO

���$NN����� 
 _________________________

 x 100

�����������������������������������$.�����.RQWURO�

.HWHUDQJDQ��

$.N� ��$QJND�.HPDWLDQ�NRUHNVL

$.� ��$QJND�.HPDWLDQ�MHQWLN

Penentuan LC50 dan LC90 2 isolat B.thuringiensis 

H-10 galur lokal 

Dilakukan penentuan LC50 dan LC90 dari 2 isolat 

B. thuringiensis H-10 yang ditemukan (WHO, 1989)10. 

3HUODNXDQQ\D�VHEDJDL�EHULNXW��

Satu ml larutan stok kultur murni isolat KT 

B.thuringiensis H-10 galur lokal dimasukkan ke dalam 

beaker glass yang berisi 99 ml air, dikocok sampai 

KRPRJHQ��NHPXGLDQ�GDUL�ELDNDQ�PXUQL�GLDPELO�����/��

����/������/������/�������/�������/�������/�������/��

�����/�PHQJJXQDNDQ�Gilson micropipet (�������$ dan 

dimasukkan kedalam mangkok plastik berisi 20 ekor 

jentik nyamuk,dengan volume total 100ml. Kematian 

jentik diamati selama 24 dan 48 jam pengujian. Untuk 

mendapatkan LC50 dan LC90 B.thuringiensis H-10 

yang dibiakkan dengan media TPB digunakan analisis 

Probit (Finney, 1971). Penentuan LC50 dan LC 90 

isolat PS B. thuringiensis H-10 dilakukan dengan cara 

yang sama.

Penghitungan Jumlah sel hidup dan spora hidup 

(Soesanto,1994) B. thuringiensis H-10 galur lokal 

adalah sebagai berikut: 
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Penghitungan jumlah sel hidup

Formulasi cair isolat KT B.thuringiensis H-10 yang 

diperoleh diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan 9 ml 

akuades dalam tabung gelas, kemudian dikocok sampai 

homogen, kemudian dibuat pengenceran seri 10-1 – 10-

10 dalam akuades. Dari masing – masing pengenceran 

diambil 0,1 ml dan ditaburkan kedalam cawan petri dan 

ditambahkan agar nutrien sebanyak 20 ml. Selanjutnya 

diinkubasikan selama 48 jam pada suhu 300C. Dihitung 

jumlah sel hidup B.thuringiensis H-10 galur lokal yang 

tumbuh pada petri berisi agar nutrien. Penentuan jumlah 

sel hidup isolat PS B. thuringiensis H-10 dilakukan de-

ngan cara yang sama.

Penghitungan jumlah spora hidup

Untuk memperoleh jumlah spora hidup, maka kultur 

bakteri B.thuringiensis H-10 isolat KT yang berada dalam 

media pengembangbiakan masing-masing pengenceran 

10-1 – 10-10 dipanaskan selama 30 menit pada suhu 

600C. Maksud pemanasan itu adalah untuk mematikan 

bakteri non spora (Streptococcus, Sthaphilococcus, 

Pseudomonas). Dari masing- masing pengenceran 

formulasi cair B.thuringiensis H-10 diambil sebanyak 

0,1 ml dan ditaburkan ke dalam plat Petri, kemudian 

ditambahkan agar nutrien sebanyak 20 ml. Kemudian 

diinkubasikan selama 48 jam pada suhu 300C. Sesudah 

itu dihitung jumlah spora B.thuringiensis H -10 yang 

tumbuh pada plat Petri berisi agar nutrien. Begitupula 

untuk isolat PS B. thuringiensis H-10 dihitung denan 

cara yang sama. 

Pengujian efek residu B. thuringiensis H-10 galur lokal:

Efek residu 2 isolat (KT dan PS) B.thuringiensis 

H-10 galur lokal yang masing-masing dikembangbiakan 

dalam media TPB terhadap jentik Ae. aegypti dan An. 

aconitus dilakukan setelah diperoleh konsentrasi yang 

tepat pada LC90. Percobaan dilakukan menggunakan 

wadah plastik yang berisi 500 ml air dan 20 ekor jentik 

Ae. aegypti instar III akhir. Untuk kontrol, wadah 

plastik hanya diisi air 500 ml dan dimasukkan 20 ekor 

jentik nyamuk Ae. aegypti. Pengamatan kematian jentik 

dilakukan 24 jam sesudah perlakuan. Jentik yang mati 

dan yang masih hidup dikeluarkan dari wadah plastik. 

Penggantian jentik dilakukan sesudah pengamatan, 

sebanyak 20 ekor. Setiap 3 hari dilakukan penambahan 

air agar volume air tetap seperti semula (500 ml). 

Selama percobaan wadah ditutup dengan kain kasa. 

Pengamatan dilakukan setiap 24 jam, sampai kematian 

jentik nyamuk menurun kurang dari 70 %. Perlakuan 

yang sama dilakukan juga terhadap jentik An. aconitus.

Hasil Penelitian 

+DVLO� SHQJXMLDQ� H¿NDVL� �� LVRODW� �.7� GDQ� 36�� B. 

thuringiensis H-10 yang diperoleh menunjukkan bahwa 

isolat KT pada konsentrasi 148,95 ppm dan 341,21 ppm 

mampu mematikan jentik Ae. aegypti berturut-turut 

sebesar 50 % dan 90 %. Sedangkan pada konsentrasi 

49,44 ppm dan 147,07 ppm dapat mematikan jentik An. 

aconitus berturut-turut sebesar 50 % dan 90 % (Tabel 1). 

Isolat B. thuringiensis H-10 (isolat PS) pada konsentrasi 

159,98 ppm dan 341,91 ppm mampu mematikan jentik 

Ae. aegypti berturut-turut sebesar 50 % dan 90 %. 

Sedangkan pada konsentrasi 50,84 ppm dan 141,46 

ppm dapat mematikan jentik An. aconitus berturut-turut 

sebesar 50 % dan 90 % (Tabel 1).

Jumlah sel hidup dan spora hidup yang diperoleh 

dari 2 isolat (KT dan PS) B. thuringiensis H-10 galur 

lokal disajikan pada Tabel 2.

7DEHO���� 8ML�H¿NDVL�GXD�LVRODW�B. thuringiensis H-10 galur lokal terhadap jentik Ae. aegypti dan An aconitus 

Kondisi laboratorium

Isolat Bt H-10

Ae. aegypti An. aconitus

LC50 (ppm) LC90 (ppm) LC50 (ppm) LC90 (ppm)

90% C.L* 90% C.L* 90% C.L* 90% C.L*

24 jam 24 jam

KT 148.95 341.21  49.44 147.07

PS  159.98 341.91  50.84 141.46
S+�DLU� � � ���

6XKX�DLU�� � ��������&

6XKX�XGDUD� � ��������&

.HOHPEDEDQ�QLVEL�XGDUD� ��������

* = Hasil pengenceran pada kematian 50 dan 90% serta berturut-turut mempunyai batas kepercayaan dalam logaritma

.HWHUDQJDQ� ��/&��� ��/HWKDO�FRQFHQWUDWLRQ����

� � �/&��� ��/HWKDO�FRQFHQWUDWLRQ�����

� � �SSP� ��SDUW�SHU�PLOOLRQ
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Jumlah sel hidup B. thuringiensis H-10 isolat KT 

dan PS berturut-turut sebesar 10,7 x 107�VHO�PO�GDQ�����

x 107� VHO�PO�� 6HGDQJNDQ� PDVLQJ�PDVLQJ� PHPSXQ\DL�

jumlah spora sebesar 10,5 x 107 VSRUD�PO�GDQ������[���7 

VSRUD�PO��7DEHO����

+DVLO� H¿NDVL� UHVLGXDO� LVRODW� �.7��B. thuringiensis 

H-10 pada konsetrasi 341,21 ppm dan isolat PS dengan 

konsentrasi 341,91 ppm terhadap jentik Ae. aegypti 

instar III akhir menunjukkan persentase kematian lebih 

besar dari 70 % berturut-turut pada hari ke 5 dan ke 4. 

Hasil H¿NDVL residual isolat B. thuringiensis H-10 

isolat KT dengan konsetrasi 147,07 ppm dan isolat 

PS dengan konsentrasi 141,46 ppm terhadap jentik 

An. aconitus. instar III akhir menunjukkan persentase 

kematian lebih besar dari 70 % berturut-turut pada hari 

ke 4 

Tabel 2. Jumlah sel hidup dan spora hidup B. thu-

ringiensis H-10 galur lokal isolat KT dan PS

Serotipe -H Isolat Jumlah sel/ml Jumlah spora/ml

10 KT 10,7 x107 10,5 x107

 PS  9,3 x107 10,1 x 107

PEMBAHASAN 

Isolat KT dan PS B. thuringiensis H-10 galur lokal 

membutuhkan konsentrasi besar untuk mematikan jentik 

Ae. aegypti dan An. aconitus�� 1LODL� /&��� GDQ� /&���

isolat KT dan PS untuk mematikan jentik Ae. aegypti 

ternyata membutuhkan konsentrasi 16 sampai 35 kali 

lebih besar dibandingkan dengan B. thuringiensis H-14 

galur lokal serta 6 – 15 kali lebih besar dibandingkan de-

ngan B. thuringiensis H-14 galur lokal untuk mematikan 

jentik An. aconitus yaitu LC50 = 10,22 ppm dan LC90 

= 27,11 ppm (Blondine, 2002). Begitupula penelitian 

yang dilakukan oleh Leodegario dkk (1980) dimana 

membutuhkan konsentrasi yang lebih kecil untuk 

mematikan jentik Ae. aegypti dan &XOH[ sp. Perbedaan 

konsentrasi yang diperoleh mungkin disebabkan oleh da-

ya bunuh di dalam usus tengah jentik tidak sama. Re aksi 

daya bunuh isolat KT dan PS B. thuringiensis H-10 di 

dalam usus tengah jentik memerlukan waktu yang lebih 

lama dari B. thuringiensis H-14 galur lokal maupun B. 

thuringiensis H-10 yang dilakukan oleh Leo degario dkk 

(1980). Telah diketahui bahwa B. thuringiensis H-14 

merupakan isolat yang lebih dominan dalam mematikan 

jentik nyamuk dibandingkan dengan serotipe lain. 

Perbedaan patogenisitas dapat juga disebabkan oleh 

banyak sedikitnya toksin (kristal) bakteri yang termakan 

oleh jentik serta disebabkan pula oleh per bedaan serotipe. 

Walaupun jumlah sel dan spora hi dup tidak sama pada 

kedua isolat B. thuringiensis H-10 galur lokal, hal ini 

tidak merupakan prinsp. Yang lebih penting adalah 

toksisitas (bioassay test) dari bakteri ter se but dalam 

menentukan aktivitas larvasidanya. Hal ini didukung 

pula oleh Bulla dkk dalam Blondine dan Damar, 2000 

yang menyatakan bahwa hasil pengujian toksisitas lebih 

penting untuk menentukan aktivitas larvasidanya.

Toksisitas residual isolat KT dan PS terhadap 

jentik Ae. aegypti dan An. aconitus instar IIII akhir 

dalam wadah plastik masing-masing pada konsentrasi 

LC90 hanya bertahan lebih dari 70 % sekitar 4-5 hari 

diban dingkan B. thuringiensis H-14 galur lokal yang 

sampai 13 hari. Perbedaan tersebut dapat disebabkan 

oleh ke rentanan serangga sasaran terhadap toksin serta 

kemampuan cairan usus untuk melarutkan kristal protein 

toksin. Untuk memperoleh efek residual yang optimal 

terhadap jentik vektor demam berdarah maupun malaria, 

maka faktor lingkungan, kondisi alamiah air, bentuk 

formulasi, pembuangan dan penambahan air pada tempat 

pembiakan jentik juga merupakan faktor yang dapat 

berpengaruh pada aktivitas larvisial B. thuringiensis. 

Walaupun bakteri B. thuringiensis H-10 dengan bentuk 

kristal tidak beraturan. dapat mematikan jentik nyamuk 

akan tetapi untuk meningkatkan keefektifan dari bakteri 

ini perlu diperhatikan beberapa hal seperi bentuk 

formulasi, kemurnian dari bakteri tersebut. Bentuk 

formulasi dari bakteri tersebut berpengaruh khususnya 

SDGD�WLQJNDW�VHGLPHQWDVL�SHQJHQGDSDQ�\DQJ�PHUXSDNDQ�

sasaran makan jentik yang diuji. Berdasarkan penelitian 

ini iso lat B. thuringiensis serotipe 10 akan dikembangkan 

lebih lanjut di laboratorium untuk kemudian digunakan 

dalam pengendalian jentik nyamuk di lapangan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan

(¿NDVL�B. thuringiensis H-10 isolat KT sebesar 50 

% dan 90 % terhadap jentik Ae. aegypti dan An. aconitus 

berturut-turut pada konsentrasi 148,95 ppm dan 341,21 

ppm serta 49,44 ppm dan 147,07 ppm mampu mematikan 

jentik Ae. aegypti berturut-turut sebesar 50 % dan 90 %. 

Bacillus thuringiensis H-10 (isolat PS) pada konsentrasi 

159,98 ppm dan 341,91 ppm serta konsentrasi 50,84 

ppm dan 141,46 ppm berturut-turut dapat mematikan 

jentik Ae. aegypti dan An. aconitus sebesar 50 % dan 

90 %. 

Jumlah sel hidup B. thuringiensis H-10 isolat KT 

dan PS berturut-turut sebesar 10,7 x 107�VHO�PO�GDQ�����

x 107� VHO�PO�� 6HGDQJNDQ� PDVLQJ�PDVLQJ� PHPSXQ\DL�

jumlah spora sebesar 10,5 x 107 VSRUD�PO�GDQ������[���7 

VSRUD�PO��

Toksisitas residual isolat B. thuringiensis H-10 

(isolat KT) dan (isolat PS) terhadap jentik Ae. aegypti 
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instar III akhir menunjukkan persentase kematian lebih 

besar dari 70 % berturut-turut pada hari ke 5 dan ke 4. 

Sedangkan isolat B. thuringiensis H-10 (isolat KT) dan 

isolat PS dengan terhadap jentik An. aconitus instar III 

akhir menunjukkan persentase kematian lebih besar dari 

70 % berturut-turut pada hari ke 4. 

Saran

Penelitian ini perlu dilanjutkan untuk membuat 

formulasi B. thuringiensis H-10 dalam bentuk cair dan 

bubuk (powder) agar dapat meningkatkan daya bunuh.
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