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SKRIPSI TOKSISITAS ENTOMOPATOGEN Bacillus... RAHMA R. 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nyamuk Aedes aegypti 

2.1.1 Klasifikasi nyamuk Aedes aegypti 

Menurut Borror, et al (1989), kedudukan Aedes aegypti dalam sistem 

taksonomi hewan adalah sebagai berikut. 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Family  : Culicidae 

Genus  : Aedes 

Species : Aedes aegypti 

2.1.2 Aedes aegypti sebagai vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang banyak 

ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, terutama Asia 

Tenggara, Amerika dan Karibia. Inang alami DBD adalah manusia, dengan agen 

virus Dengue dari genus Flavivirus yang terdiri dari 4 serotipe, yaitu: DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 dan DENV-4 (Lutfiana dan Gama, 2017). Nyamuk dapat 

tertular virus Demam Berdarah Dengue saat menghisap darah penderita. Virus 

akan masuk ke dalam intestinum nyamuk dan mengalami replikasi di dalam 

hemocoelum. Setelah itu, virus menuju ke dalam kelenjar air liur dan siap 

ditularkan. Fase ini disebut sebagai extrinsic incubation periode dan 

membutuhkan waktu tujuh sampai empat belas hari (Palgunadi dan Rahayu, 

2011). Pada sel nyamuk, virus Dengue tidak menimbulkan CPE (Cyto Pathogenic 

Effect) sehingga infeksinya bersifat persisten. Hal ini menyebabkan virus dapat 

bereplikasi tanpa menyebabkan gangguan pada nyamuk (Soegijanto S, 2003). 
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Kondisi lingkungan yaitu suhu dan kelembaban udara dapat 

mempengaruhi kemampuan hidup nyamuk Aedes maupun virus Dengue. Suhu 

yang terlalu rendah atau tinggi, serta kelembaban udara yang rendah dapat 

mengurangi kemampuan virus dan nyamuk itu sendiri. Hal inilah yang 

menyebabkan penularan penyakit Demam Berdarah Dengue pada musim kemarau 

sangat rendah dibandingkan dengan musim hujan (Palgunadi dan Rahayu, 2011). 

Banyak penelitian menemukan adanya transovarial transmission virus Dengue 

dari nyamuk betina Aedes aegypti ke telur–telurnya. Hal ini membuktikan bahwa 

Aedes aegypti memiliki peran penting sebagai vektor virus Dengue (Soegijanto S, 

2003). 

2.1.3 Morfologi nyamuk Aedes aegypti 

 Nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan sebutan black-white mosquito atau 

tiger mosquito karena memiliki garis putih pada tubuhnya yang berwarna hitam 

seperti pada gambar 2.1. Secara morfologis, nyamuk Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus memiliki karakter tubuh yang hampir sama. Nyamuk dewasa Aedes 

albopictus dapat dibedakan dengan Aedes aegypti melalui garis putih yang ada di 

bagian thoraksnya (Soedarto, 2008). Terdapat dua garis melengkung yang 

mengapit dua garis sejajar ditengah-tengah bagian thoraks Aedes aegypti, 

sedangkan Aedes albopictus hanya memiliki satu garis putih tebal di thoraksnya 

(Gambar 2.2). Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna, mulai 

dari telur, larva, pupa hingga nyamuk dewasa (Gambar 2.3). 

 
Gambar 2.1 Nyamuk Aedes aegypti dewasa (Martin, 2014) 
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Gambar 2.2 Perbedaan Aedes aegypti dan Aedes albopictus (Sivanathan, 2006) 

 

 
Gambar 2.3 Metamorfosis Nyamuk Aedes aegypti (Anonim, 2019) 

Aedes aegypti memiliki telur berwarna hitam yang lonjong. Sekali 

bertelur, nyamuk Aedes aegypti betina dapat menghasilkan hingga 100 telur 

dengan ukuran 0,5-0,8 mm. Telur Aedes aegypti biasanya berada di bagian tepi 

dari permukaan tempat penampungan air bersih. Pada tempat yang kering, telur 

Aedes aegypti dapat bertahan hingga enam bulan. Telur akan menetas menjadi 

larva setelah terendam air selama 1-2 hari (Herms, 2006). Morfologi telur Aedes 

aegypti dapat dilihat pada gambar 2.4 dan 2.5. 
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Gambar 2.4 Morfologi Telur Aedes aegypti (Sivanathan, 2006) 

 

 
Gambar 2.5 Telur Aedes aegypti (Suman, dkk., 2011) 

Larva nyamuk Aedes aegypti memiliki siphon (corong udara) yang 

pendek, besar dan berwarna hitam. Gerakan larva sangat aktif, sensitif terhadap 

cahaya dan akan membentuk sudut hampir tegak lurus dengan permukaan air saat 

sedang beristirahat. Setiap ½-1 menit, larva akan muncul ke permukaan air untuk 

mengambil oksigen. Larva nyamuk Aedes aegypti akan melalui empat tahap 

perkembangan (instar) selama 6-8 hari yang meliputi: instar I, II, III dan IV 

seperti pada gambar 2.6 (Herms, 2006). Perubahan instar  ditandai dengan ekdisis 

(pergantian kulit). 

a. Larva instar I; Berumur 1-2 hari setelah telur menetas, panjang sekitar 1-2 

mm, duri-duri (spinae) pada dada belum jelas dan corong pernapasan 

belum menghitam (Hoedojo, 1993). Larva instar I sangat rentan terhadap 

perubahan lingkungan 
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b. Larva instar II; Berumur 2-3 hari setelah telur menetas, panjang sekitar 

2,5-3,5 mm, duri-duri dada belum jelas, corong pernapasan sudah mulai 

menghitam (Hoedojo, 1993) 

c. Larva instar III; Berumur 3-4 hari setelah telur menetas, panjang sekitar 4-

5 mm, duri-duri dada mulai jelas dan corong pernapasan berwarna coklat 

kehitaman (Hoedojo, 1993). Larva instar III memiliki pergerakan yang 

sangat aktif dan banyak makan 

d. Larva instar IV; Berumur 4-6 hari setelah telur menetas, panjang sekitar 5-

6 mm dengan warna kepala gelap (Hoedojo, 1993). 

 
Gambar 2.6 Larva Aedes aegypti (Gama, Z.P., et al.,2010) 

Larva instar IV telah memiliki struktur tubuh yang semakin sempurna dan 

jelas sehingga lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Tubuh larva dapat 

dibagi menjadi bagian kepala (chepal), dada (thorax), dan perut (abdomen). Pada 

bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk, sepasang antena tanpa duri-duri 

dan mulut bertipe pengunyah (chewing). Pada dada (thorax) larva memiliki bulu-

bulu yang simetris. Perut (abdomen) larva tersusun atas 8 ruas dengan corong 

pernafasan berada pada ruas terakhir (Wibowo, 2010). 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
13 

 

SKRIPSI TOKSISITAS ENTOMOPATOGEN Bacillus... RAHMA R. 
 

Pada kondisi optimum, larva akan berkembang menjadi pupa yang 

berbentuk koma dan biasanya berada di permukaan air. Pupa memiliki kantong 

udara yang terletak diantara bakal sayap nyamuk dewasa. Pada pupa juga terdapat 

sepasang sayap pengayuh yang menutupi satu sama lain sehingga memungkinkan 

pupa untuk menyelam cepat dan bergerak sebagai reaksi terhadap rangsang 

(Gambar 2.7). Pupa bernafas pada permukaan air melalui sepasang struktur seperti 

terompet kecil yang terdapat pada bagian thoraks (Aradilla, 2009). Dalam waktu 

dua atau tiga hari, pupa berkembang sempurna dan kulit pupa akan pecah 

memunculkan nyamuk muda (Sembel DT, 2009). 

 
Gambar 2.7 Pupa Aedes aegypti (Zettel, 2010) 

Nyamuk Aedes aegypti betina memiliki umur sekitar 8-15 hari dan jantan 

sekitar 3-6 hari (Sutaryo, 2004). Tubuh nyamuk Aedes aegypti terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu kepala (chepal), dada (thoraks), dan perut (abdomen) (Gambar 

2.8). 

 
Gambar 2.8 Morfologi Nyamuk Aedes aegypti (Gandahusada, 1998) 
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Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan antena yang 

berbulu. Nyamuk betina memiliki mulut bertipe penusuk-penghisap (piercing-

sucking) dan lebih menyukai darah manusia (anthropophagus), sedangkan 

nyamuk jantan memiliki bagian mulut yang lebih lemah sehingga tidak mampu 

menembus kulit manusia dan menyukai cairan tumbuhan (phytophagus). Nyamuk 

betina mempunyai antena bertipe pilose sedangkan nyamuk jantan bertipe 

plumose (Gambar 2.9). 

 
Gambar 2.9 Kepala nyamuk Aedes aegypti (A) Betina (B) Jantan (Borror, 1996) 

 

Dada (thoraks) nyamuk Aedes aegypti terdiri atas 3 ruas, yaitu 

porothoraks, mesothoraks dan metathoraks. Dalam setiap ruas dada, terdapat 

sepasang kaki yang terdiri dari femur (paha), tibia (betis) dan tarsus. Pada tiap 

ruas kaki terdapat gelang-gelang putih, tetapi pada bagian tibia kaki belakang 

tidak terdapat gelang putih (Soegijanto, 2006). Nyamuk Aedes aegypti memiliki 

sepasang sayap tanpa bercak hitam. Pada bagian tengah dorsal thoraks terdapat 

lyre form yaitu 2 garis sejajar melengkung di tepi thoraks (Soedarto, 2011). Pada 

femur anterior kaki nyamuk Aedes aegypti terdapat strip putih memanjang. Lyre 

form pada thoraks dan strip putih pada femur anterior nyamuk Aedes aegypti 

dapat dilihat pada gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Lyre form pada thoraks (kiri) dan strip putih pada femur anterior 

           (kanan) nyamuk Aedes aegypti (Rahayu, 2013) 

2.1.4 Bionomi Nyamuk Aedes aegypti 

2.1.4.1 Tempat perindukan dan perkembangbiakan 

Menurut Depkes RI (2010), tempat perindukan utama nyamuk Aedes aegypti 

(gambar 2.11) dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Tempat Penampungan Air (TPA) untuk keperluan sehari-hari seperti bak 

mandi, wc, ember, drum, tempayan dan sejenisnya 

2. Tempat Penampungan Air (TPA) yang bukan untuk keperluan sehari-hari 

seperti ban bekas, kaleng bekas, vas bunga, tempat minum hewan dan 

sejenisnya 

3. Tempat Penampungan Air (TPA) alamiah seperti lubang pohon, lubang 

batu, tempurung kelapa, kulit kerang, pelepah daun dan sejenisnya 

 
Gambar 2.11 Tempat Perindukan Nyamuk Aedes aegypti (Wijayanto, 2019) 
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Tempat perkembangbiakan utama dari nyamuk Aedes aegypti adalah tempat-

tempat penampungan air bersih yang berada di dalam dan di sekitar rumah. 

Tempat-tempat ini berupa genangan air yang tertampung dalam suatu wadah 

seperti bak mandi, tempayan, maupun barang bekas yang dapat terisi air saat 

hujan (Supartha, 2008). Nyamuk betina meletakkan telurnya di atas permukaan air 

bagian tepi tempat perkembangbiakannya. Telur akan menetas dan menjadi larva 

setelah ± 2 hari terendam air. Telur nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan di 

tempat yang kering sampai berbulan-bulan pada suhu -2 oC sampai 42 oC, dan 

ketika tempat tersebut tergenang air atau memiliki kelembaban tinggi, telur dapat 

menetes lebih cepat (Depkes RI , 2010). 

2.1.4.2 Perilaku menghisap darah 

Nyamuk Aedes aegypti jantan mengisap cairan atau sari bunga sedangkan 

nyamuk betina mengisap darah untuk keperluan hidupnya. Nyamuk betina Aedes 

aegypti bersifat anthropofilik, yang artinya lebih memilih menghisap darah 

manusia, namun juga dapat menggigit anjing dan hewan lain, khususnya mamalia. 

Aedes aegypti betina mengisap darah berulang kali (multiple bites) untuk 

memenuhi lambungnya dengan darah. Nyamuk ini menghisap darah manusia 

setiap dua hari. Aktivitas menggigit nyamuk betina biasanya mulai pagi hingga 

petang, dengan dua waktu utama antara pukul 09.00-10.00 dan 16.00-1700 

(Depkes RI, 2010). Protein dalam darah yang dihisap nyamuk diperlukan untuk 

mematangkan telur agar dapat menetas saat dibuahi oleh sperma nyamuk jantan. 

Waktu yang diperlukan untuk perkembangan telur mulai dari nyamuk mengisap 

darah hingga telur diletakkan di tempat perkembangbiakan bervariasi antara 3-4 

hari. Jangka waktu tersebut disebut satu siklus gonotropi (Depkes RI, 2010). 

2.1.4.3 Perilaku istirahat 

Aedes aegypti menyukai tempat istirahat yang kurang terang dan lembab 

di dalam rumah seperti kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Tempat istirahat 

yang disukai nyamuk Aedes aegypti adalah di bawah furnitur, di baju yang 

tergantung, di tirai dan korden. Nyamuk ini juga dapat ditemukan di tumbuhan-
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tumbuhan yang berada di luar rumah atau di tempat terlindung lainnya (Depkes 

RI, 2010). 

2.1.4.4 Jarak terbang 

Rata-rata kemampuan terbang nyamuk Aedes aegypti dalam sehari adalah 

30-50 meter. Jarak ini bergantung pada tersedianya tempat untuk bertelur. 

Nyamuk tidak akan terbang lebih jauh apabila menemukan tempat bertelur di 

sekitar rumah (Sutaryo, 2004). Beberapa penelitian menunjukan bahwa Aedes 

aegypti dapat terbang sampai lebih dari 400 meter untuk mencari tempat bertelur. 

Nyamuk Aedes aegypti jarang ditemukan di luar rumah karena lebih suka 

beristirahat di tempat yang gelap, lembab dan tersembunyi di dalam rumah atau 

bangunan (WHO, 2009). 

2.1.4.5 Penyebaran 

Aedes aegypti tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia 

nyamuk ini tersebar luas baik di rumah-rumah maupun di tempat umum. Nyamuk 

ini dapat hidup dan berkembang hingga di tempat dengan ketinggian < 1.000 m 

dari permukaan laut. Pada ketinggian di atas 1.000 m, nyamuk Aedes aegypti 

tidak dapat berkembang dengan baik karena suhu udara yang terlalu rendah tidak 

mendukung kehidupan nyamuk (Depkes RI, 2010). 

2.2 Bakteri Entomopatogen Bacillus sp. 

Beberapa mikroorganisme dapat menjadi entomopatogen, seperti bakteri, 

virus, jamur, nematoda dan protozoa (Chrispeels dan Sadava, 1994). 

Mikroorganisme ini memiliki kisaran target serangga inang yang luas dan ada 

pula yang memiliki kisaran target serangga inang yang sempit. Masing-masing 

organisme memiliki mekanisme yang berbeda dalam menginfeksi (Salaki dan 

Sembiring, 2009). Syarat-syarat bagi suatu mikroorganisme untuk dapat menjadi 

pengendali hayati yaitu: 

1. Memiliki virulensi yang tinggi terhadap serangga target 
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2. Tidak berbahaya terhadap spesies non-target lain 

3. Mudah diproduksi dan dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa 

mengurangi kemampuannya 

4. Dapat menyerang serangga target dengan cepat 

5. Tahan terhadap faktor lingkungan seperti suhu, sinar matahari, pH dan 

kelembapan 

Diantara berbagai bakteri yang patogen terhadap serangga, genus Bacillus 

merupakan salah satu agensia hayati yang potensial untuk digunakan sebagai 

insektisida. Bacillus dapat ditemukan di berbagai tempat seperti tanah, air, dan 

udara (Jawetz, dkk, 2004). 

2.2.1 Klasifikasi dan deskripsi Bacillus sp. 

Menurut Garrity (2004), Bacillus sp. memiliki klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Bacillaceae 

Genus  : Bacillus 

Species : Bacillus sp. 

Bacillus sp. merupakan bakteri Gram positif berbentuk batang dan 

berukuran 0,3–2,2 µm x 1,27–7,0 µm. Sebagian besar bakteri ini motil dan dapat 

membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak mendukung (Pelczar dan 

Chan, 2005). Bacillus sp. merupakan organisme saprofitik yang biasanya 

ditemukan dalam tanah, air, udara, debu dan sedimen (Jawetz dkk, 2004). 

Bacillus spp. menunjukkan bentuk koloni yang berbeda-beda pada 

medium Nutrient Agar. Warna koloni umumnya putih hingga kekuningan, tepi 

koloni bermacam-macam namun umumnya tidak rata. Permukaan koloni kasar 

dan tidak berlendir, ada yang cenderung kering berbubuk, koloninya besar dan 

tidak mengkilat. Ukuran dan bentuk dari koloni ini bergantung pada spesies 

(Hatmanti, 2000). Bacillus sp. menghasilkan spora yang biasanya resisten pada 
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panas, bersifat aerob (beberapa spesies bersifat anaerob fakultatif), katalase 

positif, dan oksidasi bervariasi. Sebagian spesies melakukan fermentasi gula dan 

sebagian lagi tidak memfermentasi gula (Barrow, 1993). Bacillus thuringiensis 

dan Bacillus sphaericus merupakan dua contoh bakteri dari genus Bacillus yang 

menghasilkan endospora dan patogen terhadap serangga dalam ordo tertentu. 

 
Gambar 2.12 Scanning Electron Microscopy (SEM) Bacillus 

   thuringiensis (Ferreira, et al, 2015) 

 

Bacillus thuringiensis memiliki sel vegetatif berbentuk batang dengan 

panjang 3-5 µm dan lebar 1,0-1,2 µm, motil dan membentuk spora (gambar 2.12). 

Bakteri ini termasuk Gram positif, umumnya aerob fakultatif, dan dapat tumbuh 

pada berbagai media dengan kisaran suhu pertumbuhan 15°C-40°C (Blondine, 

2010). Dalam media selektif Luria Bertani dapar asetat, Bacillus thuringiensis 

memiliki koloni yang mirip dengan Bacillus cereus, yaitu koloni yang berbentuk 

rhizoid, berwarna putih susu dan memiliki permukaan koloni yang kasar 

(Wibowo, 2017). Bacillus thuringiensis dapat memproduksi kristal protein (delta 

endotoksin) di dalam sel bersama dengan spora pada masa sporulasi. Endospora 

Bacillus thuringiensis berbentuk oval hingga silindris, terletak di tengah atau di 

ujung sel dengan ukuran 1,0 – 1,3 µm. Kristal protein δ-endotoksin berukuran 0,6 

– 2,0 µm (Zeigler, 1999). Efek letal Bacillus thuringiensis terhadap larva nyamuk 
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disebabkan oleh aktivitas δ-endotoksin yang terkandung dalam kristal protein (El-

Bendary, 2006). 

 
Gambar 2.13 Scanning Electron Microscopy (SEM) Bacillus sphaericus 

       (Khrisnakumar, 2016) 

Bacillus sphaericus merupakan bakteri Gram positif berbentuk batang 

(gambar 2.13). Bacillus sphaericus termasuk bakteri aerob, umumnya motil dan 

dapat membentuk endospora. Endospora bakteri ini berukuran lebih besar dari sel 

vegetatifnya dan terletak di ujung sel (El-Bendary, 2006). Bacillus sphaericus 

dapat memfermentasi glukosa, laktosa dan sukrosa dan memberikan hasil positif 

dalam uji katalase. Bakteri ini dapat membentuk zona bening setelah penambahan 

congo red pada medium selektif yang mengandung 1% Whattman powdered 

cellulose, 0,5% CMC atau 0,5% cellobiose. Pada medium Nutrient Agar, Bacillus 

sphaericus membentuk koloni bulat, berwarna putih susu dengan elevasi yang 

datar (Mushoffa, 2012). Bacillus sphaericus banyak ditemukan di tanah dan air. 

Beberapa strain Bacillus sphaericus membentuk kristal protein dalam masa 

sporulasi dan kristal protein ini patogen terhadap larva nyamuk (El-Bendary, 

2006). 

2.2.2 Toksin Bacillus sp. Sebagai Entomopatogen 

Diantara bakteri yang patogenik terhadap serangga, Bacillus thuringiensis 

dan Bacillus sphaericus merupakan agen hayati yang potensial. Ciri khas pada 
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bakteri ini adalah kemampuannya membentuk kristal (tubuh paraspora) dalam 

waktu yang bersamaan dengan pembentukan spora. Pembentukan spora ini 

merupakan suatu mekanisme perlindungan diri dari pengaruh lingkungan luar 

yang buruk karena dinding bakteri yang bersifat impermeabel (Zeigler, 1999). 

Kristal protein yang bersifat insektisida ini sebenarnya merupakan protoksin, 

namun karena adanya aktivitas proteolisis dalam sistem pencernaan serangga, 

protoksin bakteri diubah menjadi polipeptida yang lebih pendek (27-147 kDa) dan 

bersifat toksin (Bahagiawati, 2002). 

Menurut El-Bendary (2006), kristal toksin pada larva bekerja dengan cara: 

1. Larva serangga target menelan protein kristal dari air 

2. Protein kristal dilarutkan dan diaktifkan di bawah kombinasi pH basa 

dan proteinase di midgut larva 

3. Racun aktif berikatan dengan mikrovili apikal sel midgut pada reseptor 

membran spesifik (fosfolipid, fosfatidilkolin, dan sphingomyelin untuk 

toksin Bacillus thuringiensis; dan 60 kDa a-glukosidase yang berikatan 

di membran midgut apikal melalui glikosil-fosfatidylinositol, untuk 

toksin Bacillus sphaericus) 

4. Setelah pengikatan toksin ke lokasi reseptor, sebagian toksin masuk ke 

dalam lapisan membran bilayer lipid dan membentuk pori yang 

menyebabkan masuknya air ke dalam sel dan keluarnya ion dan 

komponen lain yang lebih besar, yang mengarah ke pembengkakan dan 

lisis sel 

5. Mekanisme lain untuk pembentukan pori disebut teori pembentukan 

pori oligomer, yang menyebutkan bahwa kristal toksin (Cry diproduksi 

oleh Bacillus thuringiensis atau Btx yang diproduksi oleh Bacillus 

sphaericus) membentuk oligomer, yang diperlukan untuk pembentukan 

pori 

6. Perubahan sitologis yang paling drastis yang disebabkan oleh toksin 

Bacillus thuringiensis terdiri dari pembengkakan sel epitel midgut dan 

lisis, sedangkan toksin Bacillus sphaericus menyebabkan vakuola 

dalam sel midgut membesar dan mitokondria membengkak 
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Efektifitas toksin dipengaruhi oleh kelarutan, afinitas tehadap reseptor serta 

pemecahan proteolitik ke dalam toksin. Secara umum, cara kerja kristal protein 

sebagai toksin dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor spesifikasi dari 

mikroorganisme dan kerentanan serangga sasaran (Milne et al. 1990). Faktor lain 

seperti umur dari serangga juga menjadi faktor yang menentukan toksisitas 

bakteri. Larva serangga yang lebih muda lebih rentan jika dibandingkan dengan 

larva yang lebih tua (Swadener, 1994). 

Bacillus thuringiensis terdiri atas berbagai strain yang dilaporkan mampu 

menyintesis lebih dari satu jenis δ–endotoksin, namun hanya strain tertentu yang 

digunakan sebagai insektisida alami yaitu Bacillus thuringiensis israelensis, 

Bacillus thuringiensis kurstaki, Bacillus thuringiensis berlinier, dan Bacillus 

thuringiensis alesti (Ben-Dov, 2014). Terdapat sembilan jenis toksin yang telah 

teridentifikasi pada strain Bacillus thuringiensis, yaitu α-eksotoksin (fosfolipase 

C), ß-eksotoksin (eksotoksin yang thermostabil), γ-eksotoksin (toksik untuk 

sawfly), δ-endotoksin (protein kristal parasporal), louse factor eksotoksin (toksik 

untuk kutu), mouse factor eksotoksin (toksik untuk tikus dan Lepidoptera), toksin 

larut air, Vip3A dan enterotoksin yang dihasilkan oleh sel vegetatif (El-Bendary, 

2006). Dari sembilan jenis toksin yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis, δ-

endotoksin merupakan toksin yang banyak digunakan untuk produksi 

bioinsektisida. Kristal Bacillus thuringiensis memiliki berbagai bentuk seperti 

bipiramida, kubus, jajar genjang, atau gabungan dari dua atau lebih tipe kristal. 

Menurut El-Bendary (2006), kristal toksin (δ-endotoksin) memiliki dua kelompok 

yang berbeda secara struktur: 

1. Cry family, dengan aktivitas sitolitik yang spesifik seperti Cry1Aa1, 

Cry1Ba1, Cry2Aa1, dan lain-lain 

2. Cyt family, dengan aktivitas sitolitik dan hemolitik yang nonspesifik 

seperti Cyt1Aa1, Cyt2Aa1, dan lain-lain 

Gen Cry dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas berdasarkan struktur asam 

amino dan aktifitas insektisidanya, yaitu Cry I, Cry II, Cry III dan Cry IV. 

Masing-masing jenis gen tersebut dapat menentukan sifat toksik kristal protein 
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yang spesifik terhadap larva. Tipe patogenesis keempat jenis gen Cry yang 

mengkode kristal protein dapat dikelompokkan seperti pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel tipe patogenesis gen Cry Bacillus thuringiensis 

Jenis 

Gen 
Tipe Patogenitas Contoh 

Cry I 
spesifik untuk ordo 

Lepidoptera 
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki 

Cry II 
spesifik untuk ordo 

Diptera 
Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis 

Cry III 
spesifik untuk ordo 

Coleoptra 
Bacillus thuringiensis subsp. san diego 

Cry IV 
spesifik untuk ordo 

Lepidoptera dan Diptera 
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai 

Sumber: Promdonkoy dan Ellar (2000) 

Bacillus sphaericus merupakan bakteri yang mampu menghasilkan 

endospora di bagian terminal yang toksik terhadap serangga dalam ordo Diptera. 

Endospora ini memiliki toksisitas tinggi terhadap nyamuk Culex dan Anopheles, 

serta memiliki toksisitas rendah terhadap nyamuk Aedes (Suryadi, et al , 2016). 

Studi mengenai toksin dari berbagai strain patogen Bacillus sphaericus 

mengungkapkan adanya dua jenis toksin, yaitu protein kristal atau binary toxin 

(Btx) dan mosquitocidal toxin (Mtx). Bacillus sphaericus memproduksi Btx 

selama sporulasi yang terdiri dari 41,9 kDa (bin A) dan 51,4 kDa (bin B). Mtx 

dihasilkan selama pertumbuhan vegetatif dan berikatan dengan membran sel 

Bacillus sphaericus. Terdapat tiga jenis toksin Mtx, yaitu Mtx1, Mtx2 dan Mtx3, 

dengan massa molekul masing-masing 100-kDa, 31,8-kDa dan 35,8-kDa. 

Sebagian besar strain yang sangat beracun mensintesis toksin Btx dan 

mengandung satu atau lebih racun Mtx. Namun, strain dengan toksisitas rendah 

hanya mensintesis Mtx (El-Bendary, 2006). Kristal protein dan spora dari Bacillus 

thuringiensis dan Bacillus sphaericus dapat dilihat pada gambar 2.14. 
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 Gambar 2.14 Kristal protein dan spora Bacillus thuringiensis dan Bacillus 

 sphaericus (Regis, et al., 2001) 

Bacillus thuringiensis dan Bacillus sphaericus tumbuh dalam medium 

kultur yang mengandung sumber karbon dan nitrogen serta garam mineral. 

Pertumbuhan Bacillus thuringiensis dan Bacillus sphaericus dapat digambarkan 

dalam tiga fase: pertumbuhan vegetatif (fase eksponensial), fase transisi dan fase 

sporulasi. Selama fase sporulasi, setiap sel membebaskan spora dan toksin kristal 

protein (El-Bendary, 2006). Menurut Trizelia (2001), varietas yang memiliki daya 

bunuh terhadap serangga ordo Lepidoptera memiliki kristal protein yang 

berbentuk bipiramida dan jumlahnya hanya satu tiap sel, sedangkan yang 

berbentuk kubus, oval, dan amorf umumnya bersifat toksik terhadap serangga 

ordo Diptera dan jumlahnya dapat lebih dari satu tiap sel. Kristal yang memiliki 

daya bunuh terhadap serangga ordo Coleoptera berbentuk empat persegi panjang 

dan datar batu pipih. 

2.3 Uji Toksisitas 

 Uji toksisitas merupakan suatu prosedur pengujian untuk mengetahui 

pengaruh toksik dari suatu zat terhadap makhluk hidup (BPOM, 2014). Suatu 
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bahan dikatakan “racun akut” jika bahan tersebut dapat menyebabkan efek racun 

dalam waktu yang singkat dan dikatakan “racun kronis” jika dapat menyebabkan 

efek racun dalam jangka waktu yang panjang karena pemberian yang berulang-

ulang. Toksisitas biasanya dihitung menggunakan nilai Lethal Concentration 50% 

(LC50) dan Lethal Time 50% (LT50). Median Lethal Concentration (LC50) adalah 

besarnya konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian dari 50% jumlah 

organisme uji dalam waktu pengamatan tertentu (Rossiana, 2006). Rendahnya 

nilai LC suatu zat menunjukkan tingginya toksisitas zat tersebut. Hal ini 

dikarenakan zat tersebut dapat membunuh hewan coba pada konsentrasi yang 

rendah (Wibowo, 2010). Lethal Time 50% (LT50) adalah lamanya waktu yang 

diperlukan suatu zat maupun organisme untuk dapat mematikan sebanyak 50% 

dari jumlah organisme uji. Semakin kecil nilai LT menunjukkan bahwa suatu zat 

dapat membunuh hewan coba dalam waktu yang lebih singkat. Nilai LC50 dan 

LT50 dapat ditentukan melalui analisi statistik probit (Rossiana, 2006). 


