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Padi merupakan tanaman pangan penting yang menjadi sumber makanan pokok di 

Indonesia. Kendala dalam upaya peningkatan produksi padi selain disebabkan 

oleh faktor cuaca (kekeringan, banjir) juga disebabkan adanya serangan hama dan 

penyakit tanaman.  Salah satu hama tanaman padi yang menimbulkan kerugian 

cukup besar ialah wereng batang coklat (WBC).  Insektisida berbahan aktif 

imidakloprid diketahui efektif mengendalikan hama wereng batang coklat namun 

beberapa waktu terakhir insektisida tersebut menimbulkan resistensi wereng 

batang coklat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan 

keberadaan bakteri simbion pada wereng batang coklat yang mampu 

mendegradasi insektisida imidakloprid sebagai sumber karbonnya.  Tahapan yang 

dilakukan yaitu uji biokimia dan uji kemampuan tumbuh pada media mengandung 

imidakloprid.  Hasil pengujian menunjukkan isolat bakteri yang diuji tidak 

mampu mendegradasi insektisida jenis imidakloprid. 

 

Kata Kunci: imidakloprid, sumber karbon, wereng batang coklat 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Padi merupakan tanaman pangan penting yang menjadi sumber makanan pokok di 

Indonesia.  Lebih dari 90% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai 

makanan pokok (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2014).  Pada tahun 

2018-2019 terdapat penurunan produksi beras dari 33,94 juta ton menjadi 31,31 

juta ton (BPS, 2019).  Produksi padi perlu ditingkatkan sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat Indonesia. 

 

Kendala dalam upaya peningkatan produksi padi selain disebabkan oleh faktor 

cuaca (kekeringan dan banjir) juga disebabkan adanya serangan hama dan 

penyakit tanaman. Hama menjadi salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 

petani. Salah satu hama tanaman padi yang menimbulkan kerugian cukup besar 

ialah wereng batang coklat (WBC).  Hingga saat ini wereng batang coklat masih 

menjadi kendala dalam peningkatan produksi padi di Indonesia.  Menurut Sumiati 

(2011) hama ini telah menjadi hama global (very important global pest). Serangan 

hama wereng batang coklat meluas hampir di seluruh sentra produksi padi dengan 

serangan yang berbeda mulai dari serangan ringan, sedang, berat hingga puso 

(gagal panen). 

 

Ledakan wereng batang coklat salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan 

insektisida mengendalikan hama wereng batang coklat karena hama mengalami 

resistensi dan resurgensi (Baehaki dkk., 2016).  Resistensi hama menjadi salah 

satu dampak negatif dari aplikasi insektisida secara berlebihan.  Peningkatan 

resistensi insektisida terutama disebabkan penggunaan insektisida tanpa dilandasi 
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oleh pengetahuan tentang sifat-sifat dasar insektisida kimia termasuk 

pengembangan populasi resisten (Untung, 1993).  Resistensi di lapangan yang 

kadangkala diindikasikan oleh menurunnya efektivitas suatu teknologi 

pengendalian tidak terjadi dalam waktu singkat.  Resistensi pestisida berkembang 

setelah adanya proses seleksi yang berlangsung selama banyak generasi. 

Resistensi merupakan suatu fenomena evolusi yang diakibatkan oleh seleksi pada 

serangga hama yang diberi perlakuan insektisida secara terus menerus (Untung, 

2008).  

 

Insektisida berbahan aktif imidakloprid dan fipronil diketahui efektif 

mengendalikan hama wereng batang coklat di Jepang, namun beberapa waktu 

terakhir insektisida tersebut menimbulkan resistensi wereng batang coklat di Asia 

Timur dan Indochina (Matsumura et al., 2008).  Banyak faktor yang menjadi 

penyebab resistensi wereng batang coklat terhadap imidakloprid.  Selain proses 

mutasi wereng, diduga ada bakteri simbion yang mampu menggunakan senyawa 

insektisida menjadi sumber energi atau karbon untuk proses pertumbuhan, 

sehingga wereng batang coklat resisten terhadap insektisida. 

 

Karbon merupakan salah satu komponen untuk bakteri yang dijadikan sebagai 

sumber energi (Willey et al., 2008).  Salah satu contoh sumber karbon adalah 

glukosa dan fruktosa.  Glukosa dalam media kultur berdampak pada peningkatan 

jumlah biomassa yang cukup signifikan untuk pertumbuhan bakteri sedangkan 

fruktosa sebagai nutrisi bagi bakteri yang digunakan untuk melakukan proses 

fermentasi (Stanhope et al., 2009). 

 

Informasi tentang bakteri simbion pendegradasi insektisida berbahan aktif 

imidakloprid pada wereng batang coklat hingga saat ini belum pernah dilaporkan. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari kemungkinan 

keberadaan dan mengetahui bakteri simbion yang mampu menggunakan 

insektisida imidakloprid pada hama wereng batang coklat sebagai sumber 

karbonnya. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mempelajari kemungkinan 

keberadaan bakteri simbion pada hama wereng batang coklat dan mengetahui 

kemampuannya dalam menggunakan insektisida imidakloprid sebagai sumber 

karbonnya. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Wereng batang coklat (Nilaparvata lugens Stal.) (Hemiptera: Delphacidae) 

merupakan hama utama tanaman padi yang dapat berkembang biak dengan cepat. 

Wereng batang coklat mampu dengan mudah mematahkan efektivitas insektisida. 

Hal ini berakibat pada terbentuknya resistensi wereng batang coklat terhadap 

insektisida (Baehaki, 2012).  Resistensi juga diakibatkan oleh penggunaan 

insektisida secara berlebihan (Djojosumarto, 2008; Hasibuan, 2015). 

 

Hardiani dkk. (2011) menyatakan mikroorganisme jenis jamur, bakteri dan alga 

dilaporkan mampu memanfaatkan bahan pencemar (bahan kimia berbahaya), 

termasuk pestisida sebagai sumber nutrisinya.  Sulaeman (2016) melaporkan 

bahwa tiga dari enam isolat bakteri yang ditemukan pada sampel tanah di 

Kecamatan Cisarua, Pacet dan Lembang Jawa Barat memiliki efektivitas yang 

tinggi dalam mendegradasi insektisida klorpirifos.  Berdasarkan identifikasi 

menggunakan analisis sekuen 16SrDNA menunjukkan bahwa ketiga isolat 

tersebut adalah Pseudomonas monteilii, Bacillus cereus dan Pseudomonas sp.. 

 

Resistensi wereng batang coklat diduga juga disebabkan oleh adanya 

mikroorganisme simbion pada wereng batang coklat sehingga dapat mendegradasi 

insektisida yang diaplikasi.  Kemampuan mikroorganisme dalam mendegradasi 

insektisida dipengaruhi beberapa faktor diantaranya karakteristik mikroorganisme 

(Prawitasari dkk., 2018).  Sulaeman (2016) melaporkan bahwa kemampuan isolat 

dalam mendegradasi insektisida dapat disebabkan karena isolat tersebut mampu 
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beradaptasi di media yang tercemar oleh insektisida dan memanfaatkan insektisida 

tersebut sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat bakteri simbion wereng batang coklat 

yang mampu mendegradasi insektisida sehingga menyebabkan wereng batang 

coklat tahan terhadap insektisida imidakloprid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tanaman Padi 

 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman pangan penting.  Produksi 

padi di Indonesia menempati urutan pertama dari semua tanaman pangan (BPS, 

2019).  Integrated Taxonomic Information System (2017a) mengklasifikasikan 

padi sebagai berikut: 

 

Kingdom : Plantae 

Division : Tracheophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Order  : Poales 

Family  : Poaceae 

Genus  : Oryza L. 

Spesies : Oryza sativa L.  

 

Pertumbuhan padi diawali dengan proses perkecambahan.  Pada benih yang 

berkecambah timbul calon akar (radicula) maupun calon batang (plumula). Mula- 

mula akar dari benih padi yang berkecambah hanya berupa akar pokok, kemudian 

setelah 5-6 hari berkecambah akan tumbuh akar serabut atau disebut dengan akar 

seminal.  Akar serabut keluar dari akar tunggang yang berfungsi pada proses 

penyerapan air dan unsur hara pada konsentrasi kedalaman 20-30 cm (Purwono 

dan Purnamawati, 2007). 

 

2.2 Wereng Batang  

 

Wereng batang coklat (Nilaparvata lugens Stal.) merupakan salah satu hama 

penting tanaman padi di Indonesia.  Ciri utama wereng batang coklat adalah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Serealia
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adanya bintik hitam pada sayap bagian depan dan pada taji tungkai tulang 

belakang, punggungnya terdapat tiga garis memanjang berwarna coklat muda, bila 

dilihat dari samping garis ubun-ubun rata dan sejajar dengan garis batas leher 

(Basri, 2012). 

 

Klasifikasi wereng batang coklat (Integrated Taxonomic Information System, 

2017b): 

 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Order  : Hemiptera 

Family  : Delphacidae 

Genus  : Nilaparvata 

Spesies : Nilaparvata lugens Stal. 

 

Wereng batang coklat mempunyai sifat plastis, yaitu mudah beradaptasi pada 

keadaan atau kondisi lingkungan baru.  Wereng batang coklat menyerang tanaman 

secara langsung dengan mengisap cairan dan secara tidak langsung sebagai vektor 

(penular) virus penyakit kerdil rumput (grassy stunt) dan kerdil hampa (ragged 

stunt) (Nurbaeti dkk., 2010). 

 

Wereng batang coklat memiliki panjang tubuh 2-4,4 mm. Serangga dewasa 

mempunyai 2 bentuk, yaitu bersayap pendek (brakhiptera) dan bersayap panjang 

(makroptera).  Umumnya wereng brakhiptera bertubuh lebih besar, mempunyai 

tungkai dan peletak telur lebih panjang.  Kemunculan wereng makroptera lebih 

banyak pada tanaman tua daripada tanaman muda dan lebih banyak pada tanaman 

setengah rusak daripada tanaman sehat.  Wereng makroptera mempunyai 

kemampuan untuk terbang, sehingga dapat bermigrasi cukup jauh (Nurbaeti dkk., 

2010).  Wereng batang coklat mempunyai siklus hidup yang relatif pendek. Siklus 

hidupnya berkisar 23-33 hari yang terinci masa inkubasi telur wereng batang 

coklat antara 7-11 hari, stadia nimfa antara 10-15 hari, dan pra-oviposisi 3-4 hari 

(Basri, 2012). 
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2.3  Resistensi Insektisida 

 

Penggunaan pestisida kimia sintetis untuk mengendalikan hama mempunyai 

dampak negatif terhadap komponen ekosistem lainnya seperti terbunuhnya musuh 

alami, resurgensi dan resistensi hama serta pencemaran lingkungan karena residu 

yang ditinggalkan (Kishi et al., 1995).  

 

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan pestisida seperti 

insektisida ialah timbulnya resistensi pada serangga hama.  Resistensi serangga 

terhadap insektisida dapat didefinisikan sebagai berkembangnya kemampuan 

strain serangga untuk mentolerir dosis racun yang dapat mematikan sebagian 

besar individu-individu di dalam populasi yang normal pada spesies yang sama. 

Resistensi menyebabkan suatu serangga hama menjadi tahan terhadap insektisida. 

Keadaan ini biasanya timbul sebagai akibat penggunaan satu jenis insektisida 

secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama (Purnama, 2015). 

 

Semua insektisida sintetik bisa mempengaruhi potensi reproduksi hama, mungkin 

meningkatkan atau menurunkan jumlah telur yang dihasilkan, fertilitas telur atau 

perkembangan keturunan yang dihasilkan (Moriarty, 1969). 

 

2.4  Identifikasi Bakteri 

 

2.4.1 Uji Biokimia 

 

Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat fisiologis koloni bakteri hasil 

isolasi. Biokimia bakteri berkaitan dengan proses metabolisme sel bakteri. 

Identifikasi bakteri tidak dapat dilakukan dengan mengetahui sifat morfologinya 

saja, namun harus mengetahui sifat fisiologis bakteri juga.  Sifat fisiologis bakteri 

sangat penting diketahui apabila melakukan identifikasi bakteri karena sifat 

morfologis bakteri dapat tampak serupa bahkan tidak dikenal sehingga dengan 

melakukan uji biokimia terhadap koloni bakteri dapat mengetahui sifat dan 
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menentukan spesies bakteri.  Uji biokimia yang dilakukan menggunakan reagent 

test (Handayani dkk., 2013). 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. BAHAN DAN METODE  

 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung, pada bulan Juni 2020 sampai dengan April 2021. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah aspirator, cawan petri, tabung 

reaksi, tabung erlenmeyer, gelas ukur, pembakar bunsen, jarum ose, drygalski, 

timbangan elektrik, pinset, tusuk gigi, nampan plastik, penggaris, alumunium foil, 

plastik tahan panas, gunting, Laminar Air Flow (LAF), mikropipet, mikrotube, 

tabung eppendorf 1,5 ml, colony counter, autoklaf, microwave, rotamixer,  gelas 

beaker, pisau, alat tulis, freezer, pipet mikro 0 – 1000 μl, pipet tip 0 – 1000 μl, 

tabung eppendorf 100 μl, microcentrifuge. 

 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Phosphate Buffer Salin 

(PBS), alkohol, tisu, aquadest, umbi kentang, media Yeast Peptone Agar (YPA), 

media Yeast Pepton (YP), media Potato Peptone Glucose Agar (PPGA), media 

skim milk,  KOH 3%, media Oksidatif-Fermentatif (OF), minyak paraffin, alkohol 

70%, air steril, wrap, label, karet gelang, kapas. 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.3.1 Pengambilan Hama Wereng Batang Coklat 

Hama wereng batang coklat diambil dari dua lokasi lahan padi yang berbeda di 

Provinsi Lampung yaitu Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dan Kecamatan 

Rajabasa, Bandar Lampung. Pengambilan wereng batang coklat dilakukan 

menggunakan alat aspirator. Hama wereng yang sudah terkumpul di aspirator 

dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa ke Laboratorium Bioteknologi 

Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung untuk dilakukan pengujian. 

 

3.3.2 Penyiapan Media 

 

3.3.2.1 Pembuatan Media Yeast Peptone Agar (YPA) + Insektisida Berbahan 

Aktif Imidakloprid 

 

Media Yeast Peptone Agar (YPA) yang ditambah dengan insektisida bahan aktif 

Imidakloprid digunakan sebagai media tumbuh bakteri. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk pembuatan media adalah 10 g peptone, 5 g yeast, 20 g agar 

batang, 1000 ml akuades.  Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer, ditutup menggunakan alumunium foil kemudian disterilisasi 

menggunakan autoklaf pada suhu 121oC, tekanan 1 atm selama 15 menit. Media 

yang sudah disterilkan kemudian diambil sebanyak 100 ml dan dimasukkan dalam 

botol dan ditambahkan insektisida imidakloprid sesuai dosis rekomendasi 

yaitu  25 µl dan 50 µl. 

 

3.3.2.2 Pembuatan Media Potato Peptone Glucose Agar (PPGA) 

 

Media Potato Peptone Glucose Agar digunakan untuk peremajaan isolat 

bakteri.  Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan media adalah 200 g 

kentang, 5 g peptone, 3 g Na2HPO4.H2O, 3 g NaCl, 0,5 g KH2PO4, 5 g glucose, 20 g 

agar dan, 1000 ml akuades.  Seluruh bahan dimasukkan ke dalam erlenmeyer, 
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ditutup menggunakan alumunium foil kemudian disterilisasi menggunakan 

autoklaf pada suhu 121oC, tekanan 1 atm selama 15 menit. 

 

3.3.2.3 Pembuatan Media Ayer’s Mengandung Imidakloprid 

 

Media dibuat dengan mencampurkan 1 g NH4H2PO4, 0,2 g KCl, 0,2 g 

MgSO4.7H2O, 18 ml 0,2% Bromothymol Blue (BTB), 0,1% imidakloprid dan 20 g 

agar ke dalam 1000 ml akuades dan dihomogenkan. Setelah itu suspensi 

dipanaskan ke dalam microwave hingga agar terlarut dengan sempurna. Setelah 

agar terlarut sempurna, media diatur pH nya pada kisaran 7,2 yang ditunjukkan 

dengan warna media yang menjadi hijau daun. 

 

3.3.3 Isolasi Bakteri Wereng Batang Coklat 

 

Bakteri wereng batang coklat diisolasi dengan cara membuat suspensi dan 

dilakukan dengan metode pengenceran.  Suspensi dibuat dengan cara satu ekor 

wereng batang coklat yang sudah direndam ke dalam larutan klorok 0,1 % selama 

15 detik, dimasukkan ke dalam tube yang berisi Phosphate Buffer Salin (PBS) 

sebanyak 20 µl.  Wereng batang coklat kemudian digerus hingga hancur. 

Sebanyak 20 µl suspensi diambil menggunakan mikropipet dan diteteskan ke 

media YPA+imidakloprid. Suspensi diratakan menggunakan drygalski kemudian 

diinkubasi di suhu ruang selama dua hari. 

 

3.3.4 Pemurnian Bakteri 

 

Sebelum dilakukan pemurnian, bakteri yang tumbuh pada media 

YPA+imidakloprid hasil isolasi diamati dengan cara melihat warna dan bentuk 

koloni dari setiap bakteri serta dihitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh. Setiap 

koloni bakteri yang didapat dari dari media YPA+imidakloprid dimurnikan di 

media YPA+imidakloprid dengan cara membagi cawan menjadi 8 bagian sisi 

menggunakan spidol, kemudian koloni bakteri yang tumbuh diambil 

menggunakan tusuk gigi kemudian satu koloni bakteri diambil dan digores pada 
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media YPA+imidakloprid pada setiap sisi dan diulangi sebanyak 8 kali dengan 

koloni bakteri yang berbeda. Setelah itu, bakteri yang telah tumbuh dilakukan 

pemurnian kembali dengan cara mengambil koloni bakteri yang tumbuh pada 

media pemurnian kemudian dimasukkan ke dalam tabung berisi media 

YPB+imidakloprid.  Setelah itu, tabung dihomogenkan menggunakan shaker 

selama 48 jam. Kemudian, bakteri yang ingin diuji, diremajakan terlebih dahulu di 

media PPGA (Potato Peptone Glucose Agar) miring. 

 

3.3.5 Pengujian Isolat Bakteri  

 

3.3.5.1 Pengamatan Makroskopis 

 

Bakteri yang didapatkan dari isolasi diidentifikasi bentuk, warna dan tepian koloni 

bakteri. 

 

3.3.5.2 Uji Gram menggunakan KOH 3% 

 

Uji dilakukan dengan cara mengambil 1-2 ose bakteri dan meletakkannya di atas 

kaca preparat kemudian ditetesi KOH 3% sebanyak 1-2 tetes dan dicampur hingga 

rata.  Setelah itu, tusuk gigi steril ditempelkan pada campuran tersebut dan 

diangkat secara perlahan.  Apabila terbentuk benang lendir yang tidak terputus 

sepanjang kurang lebih 1 cm, maka bakteri yang dibiakkan merupakan kelompok 

bakteri gram negatif, namun apabila tidak terbentuk, maka bakteri 

tersebut  merupakan kelompok bakteri gram positif (Anggraini dkk., 2016). 

 

3.3.5.3 Uji Oksidatif/Fermentatif (O/F) 

 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui sifat aerob dan anaerob dari bakteri.  Sebelum 

pengujian, disiapkan terlebih dahulu bahan-bahan media OF seperti, OF Basal 

Medium 9,38 g, Glukosa 10 g dan akuades 1000 ml yang diletakkan dalam 

Erlenmeyer 1000 ml, kemudian dipanaskan menggunakan microwave hingga 

larut.  Setelah itu dimasukan ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 ml lalu 
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disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121oC, tekanan 1 atm selama 15 

menit.  Setelah media siap, masing-masing isolat bakteri diinokulasikan pada 

media Oksidatif-Fermentatif dalam dua tabung reaksi untuk setiap isolat.  Satu ose 

bakteri ditusukkan pada dua media tersebut, kemudian pada tabung satu 

ditambahkan minyak parafin sebanyak 1 ml, sedangkan pada tabung dua tidak 

ditambahkan minyak parafin.  Semua tabung diinkubasikan selama 1-7 hari dan 

diamati ada tidaknya perubahan warna media dari hijau menjadi kuning pada 

masing-masing tabung.  Apabila terjadi perubahan warna menjadi kuning pada 

kedua media baik yang ditambahkan dan tidak ditambahkan minyak parafin, hal 

ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut bersifat fermentatif.  Sebaliknya jika 

terjadi perubahan warna menjadi kuning hanya pada tabung yang tidak diberi 

minyak parafin, hal ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut bersifat oksidatif 

(Tito, 2014). 

 

3.3.5.4 Konfirmasi Kemampuan Isolat Bakteri untuk Mendegradasi 

Imidakloprid 

 

3.3.5.4.1 Uji Kemampuan Tumbuh pada Media yang Mengandung   

               Imidakloprid.  

 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan air steril yang ditambahkan dengan 

insektisida imdakloprid dengan 1x dosis (25 μl/100 ml air) dan 2x dosis (50 

μl/100 ml). Suspensi insektisida tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi masing-masing sebanyak 5 ml.  Sebanyak 1 ose isolat bakteri yang 

dibiakkan pada media PPGA berumur 24 jam disuspensikan ke dalam 0,5 ml air 

steril dalam tabung eppendorf 1,5 ml dan dihomogenkan menggunakan rotamixer. 

Satu ose suspensi bakteri kemudian diinokulasikan ke dalam tabung reaksi berisi 

air steril + insektisida imidakloprid dan diinkubasikan (dishaker dengan kecepatan 

145 rpm) selama 72 jam pada suhu 25oC.  Pengamatan dilakukan pada 2, 4 dan 7 

hari setelah inokulasi. 
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3.3.5.4.2 Uji Kemampuan Bakteri dalam Menggunakan Imidakloprid 

               sebagai Sumber Karbonnya 

 

Pengujian dilakukan dengan mengambil 1 ose isolat bakteri dalam media PPGA 

dan disuspensikan dengan 0,5 ml air steril dalam tabung eppendorf 1,5 ml dan 

dihomogenkan menggunakan rotamixer. Inokulasi pada media ayer’s dengan cara 

mencelupkan jarum preparat pada suspensi bakteri kemudian ditusukkan pada 

media sampai dasar tabung serta digoreskan pada permukaan media secara 

melintang dan diinkubasi pada suhu ruang. Pengamatan dilakukan pada 2, 4, 7, 14 

dan 21 hari setelah inokulasi terhadap perubahan warna media serta tumbuh 

tidaknya bakteri (Suharjo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.2 Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 bakteri 

simbion yang berhasil diisolasi dari dalam tubuh wereng batang coklat. Isolat 

bakteri yang diuji tidak mampu mendegradasi insektisida imidakloprid. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan melakukan eksplorasi bakteri simbion dari lebih 

banyak wereng untuk memastikan keberadaan bakteri yang mampu mendegradasi 

insektisida khususnya imidakloprid. 
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