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1.1.  Latar Belakang Permasalahan 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, 

ditularkan oleh nyamuk vektor penyakit, dan sampai saat ini merupakan masalah kesehatan 

masyarakat yang serius di Indonesia (Kemeskes RI, 2018). Penyakit DBD telah ditermukan 

di Manila tahun 1954 (Halstead, 1990), selanjutnya tahun 1960-an telah menyebar ke Asia 

Tenggara, termasuk Indonesia. Kota di Indonesia yang pertama kali dilaporkan ada wabah 

DBD adalah  di Surabaya, dari 58 orang penderita 24 orang (41%) dilaporkan meninggal 

dunia (Sumarno, 1987). Semula penyakit DBD menyerang daerah perkotaan padat penduduk 

seperti Surabaya (Yotopranoto et al., 2010). Penyakit DBD dilaporkan telah tersebar luas 

baik di kota maupun di desa di seluruh provinsi di Indonesia (Kemenkes RI, 2018). Data 

terakhir yang dirilis WHO (2020), lebih dari 3,9 milyar di 129 negara beresiko terinfeksi 

virus dengue, dengan perkiraan 96 juta menunjukkan gejala sakit dan perkiraan 40.000 

kematian setiap tahunnya.  

Usaha untuk mengatasi masalah DBD telah banyak dilakukan, tetapi sampai saat ini 

hasilnya masih belum memuaskan. Alternatif harapan untuk mengatasi penyakit ini adalah 

memutus rantai penyebaran dengan pengendalian populasi vektor sampai di bawah ambang 

kendali. Ada tiga jenis nyamuk vektor DBD yang pernah dilaporkan, yaitu Aedes aegypti, 

Ae. albopictus, dan Ae. scutellaris, tetapi sampai saat ini vektor utama DBD adalah Ae. 

aegypti (Sukowati,  2010).  Upaya menekan kepadatan populasi Ae. aegypti telah dilakukan 

dengan beberapa cara, diantaranya adalah dengan pengendalian kimiawi yang sesuai baik 

untuk larva atau nyamuk dewasa (Kemenkes RI, 2018). Pengabutan (fogging) sasaran 

nyamuk dewasa dan abatisasi untuk pengendalian larva, keduanya dianggap paling cocok 

dan selama ini banyak digunakan, namun hasilnya masih belum memuaskan (Sukowati, 

2010; Kemenkes RI, 2018). Penggunaan insektisida kimiawi tersebut masih menjadi andalan 

dalam mengurangi kepadatan populasi vektor, namun terbukti banyak menimbulkan dampak 

negatif berupa perkembangan ke arah resistensi serangga sasaran, membunuh serangga non-

sasaran dan mengganggu kualitas lingkungan hidup.  

Harapan dan  kenyataan mengenai masalah DBD membuat para ahli pengendalian 

hayati menyarankan untuk mengembangkan penggunaan bioinsektisida dan terus mencari 

agen pengendali hayati sebagai salah satu alternatif untuk pengendalian hayati vektor 

penyakit (Thomas, 2018), karena sasaran yang dituju lebih spesifik, lebih aman dan 
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berwawasan lingkungan. Salah satu agen pengendali hayati yang dikembangkan sebagai 

bioinsektisida adalah bakteri entomopatogenik dari marga Bacillus (Saldaña et al., 2017). 

Bacillus sp. merupakan bakteri fakultatif anaerob Gram positif dan beberapa spesies 

memiliki kristal protein paraspora yang khas (𝛿-endotoksin). Protein kristal paraspora ini 

toksik bagi berbagai macam serangga, nematoda dan protozoa (El-Bendary, 2006). Berbagai 

jenis bakteri pembentuk endospora yang mampu hidup berasosiasi dengan serangga antara 

lain Bacillus thuringiensis, B. cereus, B. lentimorbus, B. sphaericus, B. papilliae, B. larvae, 

dan B. morotai telah dimanfaatkan untuk pengendalian berbagai jenis serangga. 

Entomopatogen yang telah dimanfaatkan secara luas dalam bentuk formula siap pakai, untuk 

pengendalian larva nyamuk Ae. aegypti adalah B. thuringiensis serotipe H-14, diisolasi dari 

tanah di Israel (WHO,1979; Boyce, et al., 2013; Melo et al., 2016) dan B. sphaericus 1593 

diisolasi dari tanah di Indonesia (WHO, 1980). Salamun (2004) berhasil mengisolasi 

entomopatogen lokal yang potensial membunuh larava Ae. aegypti dari tanah bekas 

genangan di kawasan Pantai Bama Taman Nasional Baluran Banyuwangi, Jawa Timur, 

Indonesia. Isolat lokal tersebut diberi nama BL2.5MT dan sampai saat ini belum dilakukan 

penelitian lebih lanjut, termasuk nama spesies,  karakter fenotipik dan genomik dari bakteri 

isolat lokal tersebut.  

Ammouneh et al., (2011) telah berhasil mengisolasi dan melakukan karakterisasi strain 

lokal B. thuringiensis yang berasal dari tanah di Syria yang berpotensi dapat dikembangkan 

sebagai bioinsektisida terhadap serangga hama. El-kersh et al., (2016), juga telah 

mengisolasi dan melakukan karakterisasi strain lokal B. thuringiensis yang berasal dari Saudi 

Arabia dan sejumlah 68 isolat mempunyai toksisitas larvasidal terhadap nyamuk Anopheles 

gambiens vektor penyakit malaria, isolat B. thuringiensis strain 63 toksisitas larvasidalnya 

paling tinggi dan potensial dikembangkan sebagai agen pengendali hayati nyamuk vektor 

penyakit di masa mendatang. Suryadi et al. (2016) telah mengisolasi dan karakterisasi B. 

shpaericus  dari pulau Lombok  yang dapat dikembangkan sebagai agen pengendali hayati 

terhadap nyamuk vektor penyakit Malaria An. aconitus. 

Boyce et al. (2013), telah mengumpulkan hasil penelitian yang menggunakan berbagai 

formula bioinsektisida berbahan baku B. thuringiensis untuk pengendalian vektor DBD di 

berbagai negara. Berbagai formula yang telah digunakan, telah terbukti dapat menurukan 

angka kejadian penyakit DBD setelah bioinsektisida tersebut diterapkan di lapangan.  Produk 

paten yang telah digunakan dalam pengendalian nyamuk vektor DBD di berbagai negara 

antara lain dengan nama dagang Bacticide, Vectobac, Bactoculicide, Culinex, Bactimos, dan 

Larvitab (Boyce et al., 2013).  
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Biolarvasida lokal di Indonesia untuk pengendalian larva nyamuk Ae. aegypti sampai 

dengan saat ini belum ada yang diproduksi secara masal. Sehingga, masih perlu dilakukan 

ekplorasi melalui isolasi, uji potensi, dan karakterisasi fenotipik maupun genotipik bakteri 

entomopatogen lokal Bacillus sp. yang berasal dari lingkungan alamiah maupun domestik di 

tempat perindukan nyamuk dan larva Ae. aegypti. Tempat pengambilan sampel tersebut 

merupakan tempat yang memungkinkan terjadi interaksi antara bakteri sebagai patogen 

(pathogens) dan larva serangga sebagai inang (hosts). Kekuatan dan kecepatan toksisitas 

Bacillus sp. ditentukan oleh nilai Lethal Concentration (LC) dan Lethal Time (LT) 

berdasarkan hasil uji hayati (uji toksisitas). Sedangkan, kemampuan bertahan Bacillus sp. 

sebagai bioinsektisida ditentukan oleh hasil uji persistensi toksisitas di tempat perindukan 

nyamuk Ae. aegypti. Toksisitas entomopatogen Bacillus sp. terhadap larva Ae. aegypti 

ditentukan oleh keberadaan toksin inklusi kristal paraspora (Cry) bakteri tersebut di tempat 

perindukan Ae. aegypti.  

Ben-Dov (2014) dalam telaahnya tentang toksin B. thuringiensis subsp. israelensis 

(Bti) melaporkan bahwa Bti yang pertama kali ditemukan dan digunakan sebagai agen 

pengendali hayati terhadap larva nyamuk dan lalat hitam di seluruh dunia mempunyai 

kelebihan. Aktivitas larvasidal ditentukan oleh empat toksin utama, yaitu di bobot molekul 

polipeptida 134 kDa, 128 kDa, 72 kDa dan 27 kDa dan dua toksin tambahan, yaitu  78 kDa 

dan 29 kDa yang disandikan masing-masing oleh Cry4Aa, Cry4Ba, Cry11Aa, Cyt1Aa, 

Cry10Aa dan Cyt2Ba, semua dipetakan pada plasmid 128 kb yang dikenal sebagai pBtoxin. 

Keenam δ-endotoksin ini membentuk komplek kristal inklusi paraspora dengan toksisitas 

yang sangat tinggi, spesifik dan khas untuk larva nyamuk genus Aedes, Culex dan Anopheles.  

Toksin Cry terdiri dari tiga domain, yaitu domain I, II dan III. Meskipun toksisitas 

Cyt1Aa dan Cyt2Ba rendah terhadap larva, tetapi bekerja sinergis dengan toksin Cry dan 

kombinasi di antara mereka mencegah munculnya resistensi di larva target (Melo et al., 

2016). Kondisi tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi yang signifikan terhadap 

populasi larva nyamuk selama beberapa dekade mendatang. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa B. thuringiensis akan tetap menjadi agen pengendali hayati yang efektif untuk tahun-

tahun mendatang. Thomas (2018) telah melakukan telaah dari berbagai tulisan ilmiah tentang 

peran agen hayati dalam pengendalian vektor penyakit, dan merekomendasikan kepada 

komunitas pengendali vektor untuk memperhatikan perspektif dan peluang peran agen 

pengendali hayati dalam pengendalian terpadu penyakit yang ditularkan oleh vektor. 

Penggunaan bioinsektisida yang dimasukkan ke dalam tempat perindukan nyamuk Ae. 

aegypti, baik perindukan alamiah maupun domestik perlu diperhatikan aspek keamanannya 
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terhadap non-target. Menurut Permentan (2015), yang dimaksud pestisida adalah semua zat 

kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan  antara lain untuk 

memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, 

bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan. Pestisida biologi (biopestisida) merupakan 

pestisida yang berbahan aktif makhluk hidup (mikroorganisme) atau virus. Menurut BPOM 

(2014), sebelum ditetapkan biopestisida perlu dilakukan uji toksisitas non-klinik in vivo, 

melalui uji sensitisasi biopestisida tersebut di kulit. Hasil uji sensitisasi mengacu pada tabel 

Magnusson dan Kligman dan uji kemanan biologis (biosafety) terhadap organisme non-target 

untuk mengetahui keamanannya jika diterapkan di lapangan. 

1.2. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah  bakteri entomopatogen lokal  Bacillus sp. yang berpotensi sebagai biolarvasida 

terhadap larva Ae. aegypti dapat diisolasi dari lingkungan alamiah, tempat perindukan 

nyamuk, dan larva Ae. aegypti vektor DBD ?. 

a. Isolasi dari tanah alamiah di Taman Nasional Baluran. 

b. Isolasi dari endapan tempat perindukan domestik nyamuk vektor DBD. 

c. Isolasi dari larva nyamuk Ae. aegypti di tempat perindukan domestik vektor DBD. 

2. Apakah bakteri entomopatogen lokal Bacillus sp.  yang diisolasi dari  lingkungan alamiah, 

tempat perindukan domestik nyamuk, dan larva Ae. aegypti vektor DBD berpotensi 

membunuh larva  Ae. aegypti ?. 

3. Bagaimanakah karakter fenotipik bakteri entomopatogen  lokal  Bacillus sp. hasil isolasi 

dari lingkungan alamiah, tempat perindukan domestik nyamuk dan larva Ae. aegypti 

vektor DBD ?.  

a. karakter makroskopis, 

b. karakter  mikroskopis, dan 

c. karakter  fisiologis. 

4. Apa nama spesies dan bagaimana posisi kekerabatan, berdasarkan karakter genetik 

entomopatogen  lokal Bacillus sp. yang potensial yang diisolasi dari tanah alamiah, 

endapan TPA domestik, dan larva Ae. aegypti  yang berpotensi membunuh larva  Ae. 

aegypti ?. 

5. Bagaimanakah toksisitas (kekuatan dan kecepatan)  entomopatogen lokal Bacillus sp. 

yang paling potensial yang ditentukan melalui uji hayati ?. 
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6. Apakah terdapat gen penyandi toksin entomopatogen lokal Bacillus sp. yang paling 

potensial membunuh larva Ae. aegypti ?. 

7. Bagaimanakah gambaran struktur inklusi paraspora toksin Cry entomopatogen  lokal 

Bacillus sp. yang paling potensial membunuh larva  Ae. aegypti ?. 

8. Bagaimanakah aktivitas hemolitik hasil metabolit sekunder yang dihasilkan pada fase 

vegetatif entomopatogen lokal Bacillus sp. yang potensial terhadap larva Ae. aegypti ?. 

9. Bagaimanakah persistensi toksisitas entomopatogen lokal Bacillus sp. yang paling 

potensial untuk dikembangkan sebagai bioinsektisida di tempat perindukan nyamuk  Ae. 

aegypti ?.  

10. Bagaimanakah keamanan biologis (biosafety) entomopatogen lokal Bacillus sp. yang 

paling potensial untuk dikembangkan sebagai bioinsektisida di tempat perindukan 

nyamuk  Ae. aegypti terhadap non-target, dilihat dari respon inflamasi pada kulit hewan 

uji mencit dan keamanannya pada ikan hias ?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian tahap II ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendapatkan isolat bakteri entomopatogen lokal Bacillus sp. yang berpotensi sebagai 

biolarvasida terhadap larva Ae. aegypti dapat diisolasi dari lingkungan alamiah, tempat 

perindukan nyamuk, dan larva Ae. aegypti vektor DBD. 

a. Isolat dari tanah alamiah di Taman Nasional Baluran. 

b. Isolat dari endapan tempat perindukan domestik nyamuk vektor DBD. 

c. Isolat dari larva nyamuk Ae. aegypti di tempat perindukan domestik vektor DBD. 

2. Mengetahui potensi entomopatogen lokal Bacillus sp.  yang diisolasi dari  lingkungan 

alamiah, tempat perindukan nyamuk, dan larva Ae. aegypti vektor DBD dalam membunuh 

larva  Ae. aegypti vektor DBD. 

3. Mengidentifikasi karakteristik fenotipik berupa ciri makroskopis, mikroskopis, dan 

fisiologis entomopatogen  lokal  Bacillus sp. hasil diisolasi dari lingkungan alamiah, 

tempat perindukan nyamuk, dan larva Ae. aegypti vektor DBD.  

a. karakteristik makroskopis, 

b. karakteristik  mikroskopis, dan 

c. karakteristik  fisiologis. 

4. Menentukan nama spesies dan posisi kekerabatan genetik entomopatogen  lokal Bacillus 

sp. yang potensial yang diisolasi dari tanah alamiah, endapan TPA domestik, dan larva 

Ae. aegypti  yang berpotensi membunuh larva  Ae. aegypti. 
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5. Menetapkan kekuatan toksisitas  entomopatogen lokal Bacillus sp. yang paling potensial 

terhadap larva Ae. aegypti. 

6. Mendeteksi gen penyandi toksin Cry entomopatogen  lokal Bacillus sp. yang paling 

potensial terhadap larva Ae. aegypti. 

7. Mendeteksi struktur inklusi paraspora toksin Cry entomopatogen  lokal Bacillus sp. yang 

paling potensial terhadap larva Ae. aegypti. 

8. Mendeteksi aktivitas hemolitik metabolit sekunder yang dihasilkan pada fase vegetatif 

entomopatogen lokal Bacillus sp. yang paling potensial terhadap larva Ae. aegypti. 

9. Menentukan persistensi toksisitas entomopatogen lokal Bacillus sp. yang paling 

potensial untuk dikembangkan sebagai bioinsektisida di tempat perindukan nyamuk  Ae. 

aegypti, dilihat dari mortalitas larva uji (%) pada minggu ke-1, 2, 3, dst. 

10. Menentukan keamanan biologis entomopatogen lokal Bacillus sp. yang paling potensial 

untuk dikembangkan sebagai bioinsektisida di tempat perindukan nyamuk  Ae. aegypti 

terhadap non-target, yaitu mendeteksi respon inflamasi pada kulit hewan uji mencit dan 

keamanannya pada ikan hias. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat meluaskan wawasan peneliti, khususnya 

mendalami salah satu bidang ilmu mikrobiologi  yang diminati, serta diharapkan dapat 

merupakan sumbangan berharga untuk : 

a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang usaha pengendalian 

hayati vektor penyakit  DBD yang menggunakan bioinsektisida  lokal di Indonesia 

b. Meningkatkan pembangunan nasional, dengan mengembangkan potensi lokal 

agensia hayati dalam upaya pengendalian kepadatan populasi nyamuk vektor 

penyakit DBD di Indonesia 

2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah ”khasanah pemanfaatan unggulan 

lokal dan penerapannya untuk kemaslahatan nasional/internasional”, dalam upaya 

pengembangan bioinsektisida lokal sebagai salah satu pengendali hayati untuk 

mengatasi masalah DBD, khususnya di Indonesia. 
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