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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bacillus thuringiensis (Bt) merupakan bakteri gram-positif, berbentuk batang, 

dan tersebar secara luas di alam, diantaranya di dalam tanah.  Bakteri ini 

termasuk patogen fakultatif terhadap serangga.  Jika nutrien pada habitatnya 

sangat kaya, maka bakteri ini hanya tumbuh pada fase vegetatif, namun bila 

suplai makanannya menurun maka akan membentuk spora dorman yang 

mengandung satu atau lebih jenis kristal protein.  Bakteri ini tersebar hampir 

pada semua penjuru dunia.  Strain Bt ditemukan di Propinsi Thuringen, oleh 

karena itu bakteri ini disebut Bacillus thuringiensis, yaitu nama yang 

diberikan pada famili bakteri yang memproduksi kristal protein yang bersifat 

insektisidal.  Kristal ini mengandung protein yang disebut δ-endotoksin, yang 

bersifat lethal jika dimakan oleh serangga yang peka (Pigott, et al., 2008). 

 

Bt merupakan salah satu alternatif pengendalian hama yang baik dan ramah 

lingkungan.  Semula Bt dikenal sebagai agen biokontrol yang diketahui 

menyerang larva Lepidoptera, kemudian ditemukan bahwa bakteri ini juga 

menyerang Hymenoptera, Homoptera, Orthoptera, Coleoptera, dan Diptera 

(Glare & O’Callaghan, 1998).  Sebanyak 90-95% bioinsektisida yang 

digunakan oleh petani berasal dari Bt (Bahagiawati, 2002).  Secara ekonomi, 
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Bt paling banyak digunakan untuk produksi bioinsektisida dan digunakan 

secara luas untuk mengendalikan larva hama serangga (Feitelson, et al., 

1992).   

 

Bt menghasilkan kristal protein yang disebut δ-endotoksin yang dikeluarkan 

pada saat bakteri lisis pada fase stationary.  δ-endotoksin merupakan protein 

protoksin yang apabila dipecah oleh enzim proteolitik, maka akan menjadi 

toksik bagi serangga spesifik.  Sifat δ-endotoksin dari Bt dipengaruhi oleh 

komposisi protoksin dan nilai nutritif media kultur yang bersangkutan 

(Mummigatti, 1990).   

 

Menurut Swadener (1994), terdapat 34 subspesies Bt yang telah diisolasi 

berdasarkan gen Cry Bt pada kristal protein.  Bt juga dapat dikelompokkan 

berdasarkan sifat metabolisme Bt yang meliputi uji serotipe, ukuran dan 

bentuk kristal protein, uji kimia, serta uji efikasi terhadap serangga. 

 

Sifat metabolisme Bt dalam uji biokimia dilihat dari kemampuannya 

menggunakan senyawa tertentu sebagai sumber energi serta menghasilkan 

senyawa toksin untuk perlindungan.  Untuk kelangsungan hidupnya, Bt 

mampu mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang 

digunakan sebagai sumber energi antara lain kemampuan fermentasi 

karbohidrat, proteolitik, dan pembentukan kristal protein sebagai senyawa 

toksin.   
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Aktivitas metabolisme Bt yang meliputi proteolitik, fermentasi, dan hidrolitik 

dapat mendukung efektivitas Bt sebagai bioinsektisida sehingga serangga 

yang terinfeksi Bt lebih cepat mati.  Handayani & Ekowati (2012), 

menemukan 9 isolat Bacillus, namun belum diketahui kemampuan toksisitas 

terhadap serangga dan sifat biokimianya, terutama kemampuan proteolitik 

dan hidrolitik.   

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter biokimia isolat bakteri 

Bacillus thuringiensis dari tanah naungan di lingkungan Universitas Lampung 

yang meliputi aktivitas proteolitik dan kemampuan menggunakan karbohidrat 

yang meliputi kemampuan fermentasi dan hidrolitik. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang : 

1. Karakter biokimia isolat bakteri Bacillus thuringiensis dari tanah naungan 

di lingkungan Universitas Lampung yang meliputi kemampuan 

proteolitik, fermentasi, dan hidrolitik. 

2. Efektivitas Bacillus thuringiensis sebagai bioinsektisida yang dilihat dari 

aktivitas proteolitik, fermentasi, dan hidrolitik. 

3. Dengan mengetahui karakter tersebut, maka Bt yang memiliki aktivitas 

proteolitik, fermentasi, dan hidrolitik diharapkan dapat meningkatkan 

peranan Bt sebagai bioinsektisida sehingga lebih efektif dalam membunuh 

serangga sasarannya.   
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D. Kerangka Pemikiran 

Bacillus thuringiensis (Bt) termasuk bakteri patogen fakultatif yang banyak 

ditemukan dalam tanah.  Keberadaannya di dalam tanah mengindikasikan 

bahwa bakteri Bt  juga berperan dalam proses dekomposisi.  Bakteri Bt 

menghasilkan kristal protein yang bersifat lethal jika dimakan oleh serangga 

spesifik.     

 

Bt dikelompokkan menjadi subspesies yang dibedakan berdasarkan gen Cry 

pada kristal protein dan sifat metabolisme, diantaranya sifat fisiologi dan 

biokimia.  Karakter fisiologi Bt menujukkan adanya proses, fungsi, dan 

aktivitas Bt, sedangkan karakter biokimia Bt  merupakan aktivitas 

metabolisme yang meliputi kemampuan untuk mengubah senyawa kompleks 

menjadi senyawa sederhana seperti asam amino dan gula yang digunakan 

sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. 

 

Aktivitas metabolisme Bt dapat dilihat dari karakter biokimia yang 

dipengaruhi oleh faktor biotik dan lingkungan.  Lingkungan yang 

mempengaruhi karakter Bt meliputi perbedaan komposisi tanah, suhu, 

kelembaban, dan pH tanah.  Komposisi tanah tersusun dari komponen 

anorganik dan komponen organik.  Jenis pohon yang menaungi tanah 

menentukan komposisi tanah yang digunakan sebagai substrat untuk 

kelangsungan hidup Bt.  Kelembaban dan suhu dipengaruhi oleh banyaknya 

intensitas cahaya yang terpapar di tanah.  Intensitas cahaya yang sampai di 

tanah ditentukan oleh tipe naungan.  Tanah yang dinaungi oleh pohon 
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Beringin memiliki tutupan lebar, rindang, lembab, dan banyak seresah daun.  

Tanah yang dinaungi oleh pohon Bungur memiliki tutupan lebih kecil dari 

pohon Beringin dengan seresah daun lebih sedikit dan intensitas cahaya lebih 

banyak, sedangkan tanah yang dinaungi oleh pohon Melinjo memiliki tekstur 

tanah lebih kering dengan tutupan lebih kecil daripada tutupan pohon 

Beringin dan Bungur.  Perbedaan komposisi tanah, suhu, kelembaban, dan pH 

tanah dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme Bt.   

 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan 

karakter biokimia isolat bakteri Bt  dari tanah naungan dari pohon yang 

berbeda yang meliputi aktivitas proteolitik dan kemampuan penggunaan 

karbohidrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


