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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bacillus thuringiensis merupakan salah satu bakteri patogen serangga yang

telah dikembangkan menjadi salah satu bioinseksitisida yang patogenik

terhadap larva nyamuk dan larva lalat hitam.  Namun tidak toksik terhadap

lingkungan dan organisme bukan sasaran (Carrozi et al., 1991). Menurut

Feitelson, et al. (1992), secara ekonomi Bacillus thuringiensis sangat banyak

digunakan untuk produksi bioinsektisida dan telah digunakan secara luas untuk

mengendalikan larva hama serangga.

Bacillus thuringiensis adalah bakteri Gram positif berbentuk batang, dan

pembentuk spora yang banyak ditemukan tersebar di tanah. Salah satu

karakteristik Bacillus thuringiensis adalah dapat memproduksi toksin kristal

protein di dalam sel yang bersama-sama dengan spora ketika mengalami

sporulasi. Dalam perkembangannya, protein yang bersifat toksin terhadap

serangga tersebut dinamakan sebagai insecticidal crystal protein (ICP) atau

delta endotoksin (Gill et al., 1992). Kristal protein bersifat toksin pada

serangga disebabkan adanya aktifitas proteolisis dalam sistem pencernaan

serangga.  Toksin akan bereaksi dalam usus serangga sehingga menyebabkan

terbentuknya pori-pori di sel membran saluran pencernaan.
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Hal ini mengganggu keseimbangan osmotik sel di dalam usus sehingga

serangga akan berhenti makan dan mati (Bahagiawati, 2002).

Bacillus thuringiensis dapat diisolasi dari berbagai habitat, antara lain dari

tanah,  serangga mati, dan daun pada beberapa jenis tanaman conifer.

Beberapa jenis Bacillus thuringiensis juga dapat ditemukan pada berbagai

jenis tanaman, termasuk sayuran, kapas, tembakau, dan tanaman hutan.

Namun yang lebih banyak ditemukan adalah di tanah. Menurut lay (1994),

bakteri tanah perlu dilakukan identifikasi yang didasarkan pada morfologi,

sifat biakan, dan sifat biokimia karena bakteri tidak memiliki ciri anatomi

yang nyata.

Keberadaan Bacillus thuringiensis dalam tanah dipengaruhi beberapa faktor

antara lain tipe tanah, kemampuan spora untuk germinasi dan kondisi geografi.

Tanah dengan kisaran pH 6,0 - 6,5 lebih baik untuk ketahanan spora

dibandingkan dengan pH 4,0 - 4,9 (Petras dan Casida, 1985). Kemampuan

spora untuk germinasi tidak dipengaruhi oleh pH tanah melainkan dipengaruhi

oleh kelembaban tanah.

Kondisi tanah pada setiap jenis-jenis pohon naungan berbeda-beda, dapat

dilihat dari struktur dan komponen penyusun tanah. Komponen dan struktur

tanah menentukan keberadaan oksigen dan air dalam tanah.  Kondisi tersebut

dapat menyediakan makanan dan ruang hidup bagi mikroorganisme tanah

sebagai komponen pendukung keanekaragaman mikroorganisme. Populasi
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mikroorganisme di dalam tanah tidak terpisah dari ketersediaan bahan organik

dan mineral, keadaan iklim daerah, tanaman yang tumbuh, reaksi yang

berlangsung di dalam tanah dan kelembaban tanah (Sutedjo, et al., 1996).

Pohon naungan mampu tumbuh pada tanah kering maupun tanah yang lembab

dan memiliki jenis tegakan yang berbeda-beda.  Pohon naungan pada kondisi

lingkungan yang berbeda memiliki ketersediaan unsur hara, kondisi faktor

biotik dan abiotik yang berbeda juga. Hal ini akan mempengaruhi aktifitas

dan jenis mikroorganisme yang ada dalam tanah naungan. Perbedaan kondisi

lingkungan dapat mengakibatkan perbedaan sifat morfologi dan sifat fisiologi

mikroba. Pertumbuhan Bacillus thuringiensis dipengaruhi oleh lingkungan,

diantaranya suhu dan pH. Menurut Morris et al. (1996), suhu dan pH

berpengaruh terhadap produksi spora dan kristal protein. Isolat yang

digunakan dalam penelitian ini adalah isolat yang berasal dari tanah naungan

yang berbeda yaitu naungan pohon Bungur, Kerai Payung, Mahoni, Melinjo,

Beringin, dan Akasia. Bentuk naungan dapat mempengaruhi karakter bakteri

seperti motilitas, ada tidaknya enzim katalase, dan pertumbuhan bakteri

terhadap pengaruh suhu dan pH lingkungan. Isolat Bacillus thuringiensis

yang berasal dari naungan di lingkungan Unila tersebut belum diketahui

karakter fisiologi dan kebutuhan suhu dan pH pertumbuhannya.
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B. Tujuan Penelitian

Mengetahui sifat-sifat fisiologi isolat Bacillus thuringiensis yang berasal dari

tanah naungan meliputi katalase, motilitas, pengaruh suhu dan pH terhadap

pertumbuhan Bacillus thuringiensis.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

karakter fisiologi dan pertumbuhan Bacillus thuringiensis pada jenis-jenis

tanah naungan di lingkungan Universitas Lampung sebagai kontrol biologis

serangga yang dapat digunakan menjadi bioisektisida.

D. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Bacillus thuringiensis dalam tanah dipengaruhi oleh faktor

lingkungan antara lain pH dan suhu.  Mikroorganisme memiliki suhu

minimum dan suhu maksimum yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya.

Suhu pertumbuhan untuk Bacillus thuringiensis berkisaran antara

15 oC – 40oC. Bacillus thuringiensis dapat tumbuh pada medium yang

memiliki pH pada kisaran 5.5 - 8.5 dan tumbuh optimum pada pH 6.5 - 7.5

(Bernhard dan R. Utz, 1993).

Naungan pohon berpengaruh terhadap faktor biotik dan abiotik yang dapat

mengakibatkan perbedaan sifat fisiologi mikroba.  Universitas Lampung

memiliki banyak jenis pohon naungan, beberapa diantaranya ditemukan isolat

bakteri Bacillus thuringiensis yang diisolasi dari naungan Bungur, Melinjo,
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Akasia, Mahoni, Kerai Payung dan Beringin.  Naungan tersebut memiliki

kondisi lingkungan berbeda yang berpengaruh terhadap struktur dan

komponen penyusun tanah.  Hal ini dipengaruhi oleh jenis serasah dan tingkat

pencahayaan pada naungan tersebut berbeda-beda. Senyawa organik yang

terkandung dalam serasah seperti kandungan lignin, selulosa dan karbohidrat

dapat mempengaruhi kemampuan suatu mikroba mendekomposisi serasah.

Kandungan senyawa organik pada serasah menentukan keasamaan lingkungan

tanah di bawah naungan. Naungan juga berpengaruh terhadap intensitas

cahaya. Naungan dengan kanopi yang luas dapat mengurangi penguapan pada

tanah sehingga kondisi lingkungan lebih lembab, sedangkan naungan dengan

kanopi yang sempit, pencahayaan dapat terpapar langsung ke tanah dan

meningkatkan penguapan sehingga kondisi tanah lebih kering.  Hal ini akan

menentukan suhu suatu lingkungan pada naungan. Suhu dan keasaman tanah

akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan karakter

katalase, motilitas, pH optimum dan suhu optimum pada isolat Bacillus

thuringiensis yang berasal dari tanah naungan Bungur, Melinjo, dan Beringin.


