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ABSTRAK

BIOASSAY FUNGI  ENTOMOPATOGEN  DALAM MENGENDALIKAN

LARVA NYAMUK Aedes aegypti L.

Oleh

Wuri Artikasari

Penyakit DBD ( Demam Berdarah Dengue) merupakan masalah serius di

Indonesia. Pengendalian penyakit DBD sudah banyak dilakukan, salah satunya

adalah penggunaan larvasida jenis temephos (abate). Larvasida merupakan

insektisida kimiawi yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia dan

menyebabkan resistensi. Oleh karena itu dilakukan pengendalian hayati dengan

memanfaatkan fungi entomopatogen.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas fungi entomopatogen

yang diisolasi dari larva Ae. aegypti terhadap kematian larva nyamuk Ae. aegypti

dengan metode moist chamber. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak

Lengkap (RAL) dengan pola faktorial dan dilakukan 2 kali pengulangan. Faktor A

merupakan jenis fungi dengan 3 taraf yaitu A1: Aspergillus sp. 1, A2: Aspergillus

sp. 2, dan A3: Syncephalastrum sp. Faktor B merupakan pengenceran dengan 7
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taraf yaitu B0 : Kontrol, B1 : 100 (tanpa pengenceran), B2 : 10-1, B3 : 10-2, B4 :

10-3, B5 : 10-4, B6 :10-5 setiap perlakuan dilakukan 2 pengulangan. Pengamatan

dilakukan  24 jam setelah perlakuan selama 3 hari. Data dianalisis menggunakan

ANARA dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyata

5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isolat fungi yang paling efektif

dalam mematikan larva nyamuk Ae. aegypti adalah Aspergillus sp. 1 dan

Aspergillus sp 2.

Kata kunci : DBD, Aedes aegypti, dan Fungi Entomopatogen
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang  

 

DBD menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di negara – negara 

yang mempunyai iklim tropis, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan 

terjadinya peningkatan kasus setiap tahunnya. Nyamuk Ae. aegypti menjadi 

salah satu vektor  utama penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD) yang mencakup wilayah baik di desa maupun di kota. Menurut Gubler 

(2014), siklus hidup nyamuk Ae. aegypti sangat dipengaruhi oleh perubahan 

iklim yang mencakup perubahan curah hujan, suhu, dan kelembaban. 

 

Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus DBD paling tinggi di Asia 

Tenggara. Kasus DBD di Indonesia,  pertama kali ditemukan di kota Surabaya 

pada tahun 1968, sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang meninggal dunia. 

Sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia. Sampai saat 

ini, obat dan vaksin  yang dapat mengobati penyakit DBD belum ditemukan 

(Depkes RI, 2012). 
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Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah tercatat 

sebagai daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Data terbaru dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pada awal tahun 2016 

data sementara kasus DBD di Provinsi Lampung sendiri mencapai 4.523 kasus 

dengan angka kematian 15 orang meninggal, sementara itu kasus DBD di Kota 

Bandar Lampung sendiri pada bulan Januari sampai Oktober 2016 mencapai 

289 kasus (Dinkes, 2016). 

 

Pengendalian larva vektor Ae. aegypti menjadi salah satu upaya  dalam 

pengendalian kasus DBD  yang diterapkan hampir di seluruh dunia. Cara yang 

umum digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan pertumbuhan vektor 

tersebut adalah dengan menggunakan larvasida (Ningsih, 2008). 

 

Larvasida adalah golongan insektisida yang dapat mengendalikan vektor DBD 

pada stadium larva.  Bahan yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai 

larvasida saat ini adalah bubuk abate (Temephos). Penggunaan abate di 

Indonesia sudah ada sejak tahun 1976 (Murdani, 2014). 

 

Abate atau temephos masuk ke dalam golongan insektisida kimiawi yang memiliki 

dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan insektisida 

kimiawi adalah kontaminasi residu pestisida dalam air, terutama air minum. 

Dampak tersebut akan semakin buruk apabila digunakan terus menerus. 

Penggunaan obat nyamuk dengan bahan kimia tidak hanya merugikan bagi 
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kesehatan manusia, akan tetapi juga dapat menyebabkan resistensi terhadap 

nyamuk itu sendiri (Rahman dan Sofiana, 2016).  

 

Laporan resistensi larva Ae. aegypti terhadap temephos sudah ditemukan di 

beberapa negara (Brazil,Venezuela, Kuba, French Polynesia, dan Karibia). Di 

belahan Asia Tenggara (Malaysia dan Kamboja) juga telah dilaporkan adanya 

resistensi temephos pada tahun 1976 (Mulyanto, dkk. 2012). 

 

Salah satu alternatif dalam mengendalikan larva Ae. aegypti adalah dengan 

penggunaan insektisida hayati seperti golongan fungi entomopatogen. Fungi 

entomopatogen merupakan fungi patogen yang menyerang serangga target. Fungi 

entomopatogen menjadi salah satu jenis bioinsektisida yang mampu menginfeksi 

serangga dengan cara menyerang tubuh serangga inang melalui kulit, saluran 

pencernaan, spirakel dan lubang lainnya.  

 

Inokulum fungi yang menempel pada tubuh serangga inang akan berkecambah dan 

berkembang membentuk tabung kecambah, kemudian masuk menembus kulit 

tubuh. Penetrasi dilakukan secara mekanis dan  kimiawi dengan mengeluarkan 

enzim atau toksin. Fungi akan berkembang dalam tubuh inang dan menyerang 

seluruh jaringan tubuh dan menyebabkan serangga mati. Miselia dari fungi 

entomopatogen menembus ke luar tubuh inang, tumbuh menutupi tubuh inang dan 

memproduksi konidia (Khosravi dkk., 2015).  

 

Fungi entomopatogen dapat digunakan sebagai agen pengendali hayati karena 

penyebarannya sangat cepat dan mampu bertahan hidup pada kondisi cuaca sangat 



3 
 

kering atau pada lingkungan basah. Penyebaran fungi entomopatogen dapat  

melalui spora atau konidia yang diterbangkan oleh angin atau disebarkan oleh air 

dan juga oleh inang yang telah terinfeksi. 

 

Salah satu pengendalian hayati yaitu menggunakan fungi entomopatogen. Dari 

beberapa jenis fungi entomopatogen yang telah berhasil diidentifikasi, jamur  

Beauveria bassiana merupakan salah satu jamur entomopatogen yang efektif dan 

efisien dalam mengendalikan serangga hama dan nyamuk. Beberapa penelitian 

mengungkapkan bahwa jamur Beauveria bassiana menghasilkan racun (toksik) 

yang dapat mengakibatkan paralisis secara agresif pada larva dan imago serangga. 

Beberapa jenis racun yang telah berhasil di isolasi dari Beauveria bassiana antara 

lain beauvericine, beauverolide, isorolide, dan zat warna serta asam oksalat 

(Talanca 2005). 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas fungi 

entomopatogen yang diisolasi dari larva nyamuk Ae. aegypti terhadap kematian 

larva nyamuk Ae. aegypti. 

 

C. Manfaat Penelitian  

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah  bagi 

peneliti dan masyarakat  tentang pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue 

dengan  insektisida hayati yang ramah lingkungan.  
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D. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Nyamuk Ae. aegypti menjadi vektor utama dalam penularan Demam Berdarah 

Dengue (DBD),  terutama bagi negara yang beriklim tropis. Perubahan iklim 

menyebabkan perubahan curah hujan, suhu, kelembaban, arah udara sehingga 

berefek terhadap ekosistem daratan dan lautan serta berpengaruh terhadap siklus 

hidup dan perkambangbiakan vektor Ae. aegypti. 

 

Indonesia dicatat sebagai negara dengan kasus DBD paling tinggi di Asia 

Tenggara. Penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia. Sampai saat ini  belum 

ditemukan obat dan vaksin yang secara efektif dapat mengobati penyakit DBD. 

Salah satu kota di Indonesia yang termasuk daerah endemis Demam Berdarah 

Dengue (DBD) adalah kota Bandar Lampung dengan jumlah kematian yang tinggi 

pada tahun 2012. 

Untuk mengurangi penyebaran vektor Ae. aegypti dilakukan dengan menggunakan 

insektisida sebagai larvasida merupakan cara yang paling umum digunakan oleh 

masyarakat untuk mengendalikan pertumbuhan vektor tersebut. Insektisida yang 

sering digunakan di Indonesia adalah Abate. Penggunaan abate di Indonesia sudah 

ada sejak tahun 1976. 

Penggunaan insektisida yang terus menerus akan menimbulkan dampak negatif 

yaitu kontaminasi residu pestisida dalam air, terutama air minum. Selain itu, biaya 

yang tinggi dari penggunaan pestisida kimiawi dan munculnya resistensi dari 

berbagai macam spesies nyamuk. Beberapa negara di dunia sudah melaporkan 

adanya resistensi larva Ae. aegypti terhadap Temephos. 
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Salah satu alternatif dalam pengendalian larva Ae. aegypti adalah dengan 

penggunaan insektisida alami yaitu dengan memanfaatkan agen pengendali berupa 

fungi patogen yang menghasilkan endotoksin bersifat racun bagi serangga. Fungi 

entomopatogen adalah fungi yang menyebabkan penyakit atau infeksi pada 

serangga target.  

 

Fungi entomopatogen memiliki sifat spesifik dalam menyerang target tertentu 

dengan efek samping dan resiko yang sangat rendah terhadap organisme non target 

atau serangga yang bermanfaat dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif 

dari penggunaan bahan kimia. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini 

diharapkan memberikan informasi ilmiah  bagi peneliti dan masyarakat  tentang 

pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue dengan  insektisida hayati yang 

ramah lingkungan. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, 

FMIPA, Universitas Lampung pada bulan November sampai Desember 2018. 

Metode pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan, kemudian melakukan isolasi fungi dengan metode Moist Chamber. 

Isolat yang didapat dari isolasi larva nyamuk kemudian diremajakan di media PDA 

dan dihitung kerapatan sporanya. Selanjutnya dilakukan pengujian isolat fungi 

terhadap kematian larva nyamuk Ae. aegypti. 

 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diperolehnya isolat fungi yang efektif 

terhadap pengendalian larva nyamuk Ae. aegypti. 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diperoleh isolat yang efektif 

dalam mengendalikan larva nyamuk  Ae. aegypti 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Nyamuk Ae. aegypti sebagai Vektor DBD 

Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi penyebab utama kematian di 

kalangan anak-anak dan dewasa di Indonesia. Kasus DBD seringkali mucul di 

musim pancaroba terutama pada awal bulan. Pada tahun 2014, sampai bulan 

Desember tercatat penderita DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 

71.668 orang, dan 641 diantaranya meninggal dunia (Kemenkes RI, 2014).  

 

Penyakit menular berbasis vektor menjadi salah satu masalah kesehatan bagi 

negara tropis. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak 

di garis khatulistiwa dengan iklim tropis. Dengan karakterisitik tersebut, 

Indonesia memiliki potensi penyakit menular berbasis vektor seperti demam 

berdarah dengue (DBD) (Sumantri, 2010).  

 

Nyamuk Ae. aegypti mempunyai kebiasaan menggigit beberapa orang dalam 

waktu singkat secara berulang-ulang (Multiple bitters), sehingga sangat 
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berpotensi menularkan virus ke beberapa orang dalam waktu singkat 

(Sulistyorini,  2016). Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Ae. aegypti ini 

sampai sekarang belum ditemukan obat/vaksinnya.  Salah satu cara 

pencegahannya adalah  dengan memutuskan  rantai penularan yaitu dengan  

memberantas vektornya (Hadi, 2012). 

 

B. Taksonomi Ae. aegypti 

Klasifikasi Ae. aegypti yaitu sebagai berikut (Linnaeus, 1762). 

Kerajaan : Animalia 

Filum  : Arthropoda  

Kelas  : Insecta  

Bangsa : Diptera  

Anak Bangsa : Nematocera 

Suku  : Culicidae 

Anak Suku : Culicinae 

Marga  : Aedes 

Jenis  : Aedes aegypti L. (Womack, 1993) 

 

C.  Siklus Hidup Ae. aegypti 

Nyamuk Ae. aegypti mempunyai siklus hidup sempurna yaitu mengalami 

metamorfosis sempurna (holometabola) yang terdiri dari 4 (empat) stadium 

yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Stadium telur hingga pupa hidup 

di dalam air sedangkan stadium nyamuk hidup di lingkungan udara, darat dan 

sesekali di air untuk membasahi sayapnya dan untuk meletakan telurnya bagi 
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nyamuk jenis Aedes betina (Cania, 2013). Siklus hidup nyamuk Ae. aegypti 

dapat dilihat pada gambar 1. 

  

 

Gambar 1. Siklus Hidup Aedes aegypti (Sumber : CDC, 2011) 

 

D.  Morfologi Nyamuk Ae. aegypti 

 

a. Telur  
 

Nyamuk Ae. aegypti betina dapat bertelur 10-100 kali dalam jangka waktu 

4-5 hari dan dapat menghasilkan telur antara 300-700 butir telur. Telur 

nyamuk Ae. aegypti menetas 1-2 hari setelah telur dikeluarkan oleh induk 

telur nyamuk Ae. aegypti. Telur Ae. aegypti berbentuk oval dan berwarna 

coklat kehitaman diletakkan memisah satu persatu di permukaan air dan 

menempel pada tempat perindukannya. Telur Ae. aegypti diletakkan di 

tempat yang lembab dan tidak terkena paparan sinar matahari langsung 

dan sedikit mengandung air (Wati, 2010). Telur Ae. aegypti dapat dilihat 

pada gambar 2.  
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Gambar 2. Telur Ae. aegypti (Sumber : CDC, 2011) 

b. Larva 

Stadium larva mempunyai empat tingkatan hidup yang berbeda yang 

disebut dengan instar.  

a. Larva instar I  seperti pada gambar 3, mempunyai ukuran paling kecil 

yaitu berkisar 1-2 mm atau satu sampai dua hari setelah telur menetas, 

belum terlihat jelas duri-duri pada dada (spinae) dan corong 

pernapasan (siphon) belum menghitam. 

 

Gambar 3. Larva Instar I Ae. aegypti (Sumber: CDC, 2011)  

b. Larva nyamuk Ae. aegypti instar II mempunyai ukuran berkisar antara 

2,5 sampai 3,5 mm dan berumur dua sampai tiga hari setelah telur 

menetas, duri-duri (spinae) pada dada masih belum jelas dan corong 

pernapasan (siphon) sudah mulai menghitam. Larva instar II Ae. 

aegypti dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Larva Instar II  Ae. aegypti (Sumber: CDC, 2011) 
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c. Larva nyamuk Ae. aegypti instar III berukuran antara 4-5 mm berumur 

tiga sampai empat hari setelah telur menetas, duri-duri (spinae) pada 

dada sudah mulai terlihat jelas dan corong pernapasan berwarna coklat 

kehitaman. Larva instar III  Ae. aegypti dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Larva Instar III Ae. aegypti (Sumber: CDC, 2011) 

 

d. Larva nyamuk Ae. aegypti instar IV seperti pada gambar 6 mempunyai 

bentuk dan ukuran yang lebih mudah diamati karena sudah 

mempunyai susunan tubuh yang lengkap (Wati, 2010). 

 

Gambar 6. Larva Instar IV Ae. aegypti (Sumber: CDC,  2011) 

 

c. Pupa 

 

Stadium pupa tidak melakukan aktivitas makan apapun, namun 

membutuhkan oksigen dan mengambil oksigen melalui corong pernapasan 

dan akan menjadi nyamuk setelah 1-2 hari. Setelah melewati stadium pupa 
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maka akan menjadi nyamuk dewasa jantan atau betina dan terbang 

meninggalkan air (Wisnutanaya, 2013). Stadium pupa Ae. aegypti dapat 

dilihat pada gambar 7. 

 

Ciri ciri pupa Ae. aegypti : 

1. Memiliki tabung pernapasan yang berbentuk segitiga 

2. Jumlah seluruh tabung untuk pernapasan berbentuk segitiga  

3. Bentuk sepeti tanda koma 

4. Berukuran lebih besar dan lebih ramping daripada ukuran larva   

Ae. aegypti 

5. Gerakan pupa Ae. aegypti lambat dan sering berada di permukaan air 

6. Masa stadium pupa Ae. aegypti normalnya berlangsung 2 hari 

 

 

 

Gambar 7. Pupa Ae. aegypti (Sumber: CDC, 2011) 

 

 

d. Nyamuk Dewasa 

Nyamuk Ae. aegypti dewasa berukuran lebih kecil daripada ukuran 

nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus). Tubuh nyamuk dewasa terdiri 

dari 3 bagian yaitu kepala (caput), dada (thorax), dan perut (abdomen). 
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Tubuh nyamuk berwarna hitam dan memiliki bercak dan garis-garis putih 

dan tampak sangat jelas pada bagian kaki dari nyamuk Ae. aegypti 

(Achmadi, 2011). Pada bagian kepala nyamuk dewasa terdapat sepasang 

mata majemuk, sepasang antena, dan sepasang palpus. Antena berfungsi 

sebagai organ peraba dan pembau. Antena pada nyamuk betina berbulu 

pendek dan jarang (tipe pilosa). Sedangkan pada nyamuk jantan antena 

berbulu panjang dan lebat (tipe plumosa) (Gubler dan Nikaido, 2014). 

 

E.       Kasus Demam Berdarah di Bandar Lampung 

     

Wilayah Indonesia termasuk Provinsi Lampung mempunyai resiko untuk 

terjangkit DBD dikarenakan baik virus penyebab infeksi maupun vektor 

penularnya sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Data yang diperoleh 

pada tahun 2013, di Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu menempati 

urutan teratas yakni 606 kasus, Bandar Lampung 523, Metro 430, Lampung 

Timur dan Lampung Utara masing-masing 405, Lampung Selatan 377, 

Lampung Tengah 352, Tulangbawang Barat 328, Tanggamus 79, 

Wayakanan 64. Selanjutnya, Lampung Barat dan Mesuji masing-masing 29 

kasus. Berdasarkan data, jumlah kasus DBD di Lampung untuk 2014 adalah 

1.317 kasus dengan angka kematian 16 orang . Kemudian pada 2015 tercatat 

ada 2.996 kasus dengan 31 angka kematian.Lalu Untuk 2016, data 

sementara adalah 4.523 kasus dengan angka kematian 15 orang meninggal. 

Sedangkan Dinkes mencatat sejak Januari hingga Oktober 2016 kasus DBD 

di Kota Bandar Lampung mencapai 289 kasus (Dinkes, 2016). 
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F. Penanggulangan Nyamuk Ae. aegypti secara Sintetik dan Dampaknya 

 

Salah satu cara penanggulangan DBD  secara kimia yaitu dengan fogging 

(pengasapan) untuk membunuh  nyamuk dewasa atau dengan penyemprotan 

dengan ultra low volume (ULV). Penebaran Abate pada tempat pembiakan 

nyamuk dilakukan untuk membunuh larva nyamuk (sebagai larvasida). 

Cara kerja dari Larvasida  

a. Racun kontak (contact poisons). 

Larvasida masuk ke dalam tubuh larva melalui dinding tubuh larva pada 

saat larva beristirahat di permukaan air dan terkena residu larvasida. 

b.  Racun perut (stomach poisons). 

Larvasida masuk ke dalam tubuh larva melalui mulut larva dan kemudian 

diserap oleh tubuh larva dan dapat menurunkan aktivitas enzim 

pencernaan dan penyerapan makanan sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan larva dan berakhir dengan kematian bagi larva. 

c.  Racun pernapasan (fumigants). 

Larvasida masuk melalui saluran pernapasan atau permukaan tubuh larva 

dan dapat menghambat proses pertumbuhan serangga dan dapat 

menyebabkan larva mati (Amalia, 2015). 

 

Di Indonesia saat ini dilakukan penelitian tentang resistensi nyamuk  

Ae. aegypti. Beberapa wilayah di Indonesia didapati nyamuk Ae. aegypti telah 

resisten terhadap beberapa jenis insektisida salah satunya yaitu terhadap 
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cypermethrin dari gologan piretroid. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan 

insektisida yang berulangkali sehingga nyamuk telah resisten serta akibat dari  

penggunaan  dosis  insektisida  yang tidak sesuai standar (Mukti, 2016). 

Dampak negatif dari penggunaan insektisida kimiawi harus dikurangi. Salah 

satu alternatif pemberantasan vektor nyamuk adalah dengan cara 

pengendalian hayati (pengendalian biotik). 

 

G. Pengendalian Hayati 

 

Pengendalian  hayati menjadi suatu teknik yang tidak menimbulkan efek 

negatif.  Beberapa penelitian tentang penggunaan bahan hayati mulai 

diperhatikan. Beberapa bahan hayati yang dapat digunakan untuk 

pengendalian nyamuk antara lain : cacing Romanomarmis iyengari, bakteri 

Bacillus thuringensis, Bacillus sphaericus, bakteri Wolbachia sp., 

penyebaran ikan pemakan jentik, serta penggunaan fungi yang bersifat 

entomopatogen (Hamid, dkk. 2017). 

 

Pengendalian hayati merupakan pengendalian yang memanfaatkan musuh 

alami sebagai agen biologis. Pengendalian hayati menjadi suatu cara yang 

cukup menjanjikan, karena pengendalian hayati akan berdampak positif 

terhadap faktor ekologi, terutama tentang pengaturan populasi oleh 

pengendali alami dan keseimbangan ekosistem. Pengendalian hayati adalah 

mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai agen pengendalian serangga 

hama. Pemanfaatan bioinsektisida sebagai agen hayati pada pengendalian 
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hama merupakan salah satukomponen pengendalian hama terpadu (PHT) 

(Hamid, dkk. 2017). 

 

H. Fungi Entomopatogen 

 

Penggunaan fungi entomopatogen sebagai agen pengendali hayati merupakan 

salah satu cara untuk menghindari dampak negatif bahan kimia terhadap 

lingkungan. Agen hayati tersebut meliputi organisme yang bersifat predator, 

parasit, parasitoid, dan patogen. Beberapa organisme yang dapat bertindak 

sebagai agen hayati meliputi hewan vertebrata, serangga, nematoda, bakteri, 

virus dan fungi (Prawirosukarto, dkk. 2003). 

 

Fungi penyebab penyakit pada serangga terdiri atas fungi pembunuh langsung 

maupun parasit sejati. Fungi pembunuh langsung adalah  fungi yang 

membunuh serangga secara langsung pada fase larva melalui aktivitas 

enzimatis. Sedangkan fungi parasit sejati merupakan fungi yang hidup 

bersama dengan serangga inang dewasa dan menimbulkan gejala penyakit 

sebelum menyebabkan kematian pada serangga. Salah satu pengendalian 

hayati yaitu menggunakan jamur entomopatogen. 

 

Fungi entomopatogen adalah fungi yang menyebabkan penyakit atau infeksi 

pada serangga target. Fungi entomopatogen memiliki sifat spesifik dalam 

menyerang target tertentu dengan efek samping dan resiko yang sangat 

rendah terhadap organisme non target atau serangga yang bermanfaat. 
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Penggunaan fungi entomopatogen sebagai musuh alami dalam usaha 

pemberantasan hama memiliki dampak positif lebih banyak dibandingkan 

dengan penggunaan insektisida sintetis (Septiana, 2015). 

 

Salah satu fungi yang memiliki kemampuan patogen adalah Aspergillus sp. 

Infeksi spora fungi Aspergillus sp. pada serangga dapat terjadi melalui 

penetrasi permukaan kulit tubuh dan saluran pencernaan melalui daun 

tanaman yang dikonsumsinya. Diduga infeksi pada permukaan kulit tubuh 

terjadi melalui lubang spirakel maupun bagian-bagian yang lebih lunak 

diantara ruas-ruas tubuh serangga. Sedangkan infeksi melalui saluran 

pencernaan terjadi karena spora cendawan Aspergillus sp. tertelan sewaktu 

serangga memakan daun tanaman yang terkena aplikasi spora fungi dengan 

sengaja kemudian spora terbawa ke dalam perut dan menembus dinding usus 

dan akhirnya mati akibat pertumbuhan jamur di tubuh serangga (Utomo dan 

Pardede, 1990). 

 

Menurut Prayogo dan Tengkano (2005),  hifa dari spora masuk ke rongga 

dalam tubuh inang karena bantuan enzim dan tekanan mekanik. Akhirnya 

seluruh tubuh serangga inang penuh dengan propagul dan bagian yang lunak 

dari tubuhnya akan ditembus keluar dan mendapatkan pertumbuhan hifa di 

luar tubuh serangga inang. Konidia dari fungi entomopatogen akan 

berkecambah dan membentuk appresorium. Appresorium adalah bagian dari 

pembengkakan pada ujung tabung kecambah dari spora jamur. Appresorium 
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tersebut akan melakukan penetrasi pada kutikula dan mengeluarkan enzim 

pendegradasi kutikula seperti lipase, kitinase, dan protease (Deacon, 2006).  

 

Kemampuan fungi entomopatogen sebagai bioinsektisida untuk meracuni 

serangga dipengaruhi oleh berbagai proses fisiologis dan biokimia yang dapat 

mempengaruhi toksisitas insektisida hayati meliputi penetrasinya melalui 

absorpsi oleh dinding saluran pencernaan, translokasi ke bagian sasaran, 

pengikatan penyimpangan keluar tubuh, penetrasi melalui lapisan pelindung 

bagian sasaran dan interaksi insektisida bagian tersebut dengan bagian 

sasaran (Pracaya, 2009). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai Desember 2018  di 

Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

 

Alat-alat yang digunakan meliputi cawan petri sebagai tempat media dan 

biakan  fungi, wadah atau nampan sebagai tempat untuk larva uji, laminar air 

flow  sebagai alat/instrumen laboratorium untuk menghindari kontaminasi,  

autoclave sebagai alat/ instrumen laboratorium untuk sterilisasi uap panas 

bertekanan, bunsen/pembakar spiritus sebagai alat untuk desinfektan, 

inkubator fungi sebagai alat untuk menghindari kontaminasi (suhu ruang), hot 

plate sebagai alat pemanas, memasak media, erlenmeyer sebagai tempat 

meletakkan media yang sudah dimasak. 
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Haemocytometer digunakan untuk menghitung kerapatan spora yang telah 

siap panen, gelas ukur, corong, pipet tetes,  neraca digital, jarum ose runcing 

digunakan untuk metode titik dalam isolasi fungi entomopatogen, mikroskop, 

pipet volumetri untuk memindahkan larutan dalam volume tertentu, tabung 

reaksi sebagai glassware  untuk tempat pengenceran, enkas (isolasi fungi) 

sebagai tempat isolat fungi untuk melindungi dari kontaminasi, oven, kapas 

dan kain kassa, gelas benda, gelas penutup, plastik tahan panas dan karet 

gelang. 

 

Bahan yang digunakan meliputi larva Ae. aegypti sebagai hewan uji, media 

PDA ( Potato Dextrose Agar ) sebagai media fungi , alkohol 70% sebagai 

larutan antiseptik, aquades steril sebagai campuran dalam pembuatan media 

dan larutan dalam pengenceran, clymdamycin (antibiotik ) sebagai bahan 

campuran dalam media agar tidak ada kontaminasi dalam isolasi fungi. 

 

C. Metode Kerja 

 

1. Isolasi Fungi dengan Moist Chamber 

 

Metode pemancingan ini mengacu pada Malloch (1981). Pemancingan 

dilakukan dengan memanfaatkan larva nyamuk Ae. aegypti yang 

diperoleh dari hasil penetasan telur. Selanjutnya larva nyamuk tersebut  

diletakkan pada wadah cawan petri yang telah diberi lapisan kapas 

lembab. Lalu dibiarkan selama 1-2 minggu pada suhu ruang sampai larva 

nyamuk tersebut terdapat fungi. 
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2. Kultur Fungi Entomopatogen dari Nyamuk Ae. aegypti 

 

Fungi yang sudah tumbuh pada tubuh larva nyamuk lalu dilakukan 

isolasi, kemudian diinokulasi ke dalam cawan petri yang sudah berisi 

media Potato Dextrose Agar (PDA). Biakan diinkubasi selama 48 jam 

kemudian dimurnikan kembali pada media PDA. 

 

3. Pemurnian Isolat Jamur Entomopatogen 

 

Fungi entomopatogen yang berasal dari biakan selanjutnya dimurnikan 

pada  media Potato Dextrose Agar (PDA)  hingga berumur 14 hari.  

 

4. Memanen Spora Jamur 

   

 Hasil fungi yang telah dimurnikan selama 14 hari kemudian dipanen 

sporanya dengan cara menuangkan air sejumlah 1 mL pada media, 

kemudian spora di screap (dikerok) permukaannya menggunakan pinset, 

setelah itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi 9 mL aquades, dan 

dibuat pengenceran berseri mulai dari 10
0 

(
 
tanpa pengenceran), 10

-1 
, 

10
-2

,10
-3

,10
-4 

dan10
-5

 per mL. 

 

5. Perhitungan Kerapatan Spora  

 

Hasil pengenceran fungi kemudian dihitung kerapatan sporanya 

menggunakan haemocytometer dan diamati dengan menggunakan 

mikroskop dengan rumus (Gabriel dan Riyanto, 1989) : 
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Keterangan : 

S  : Kerapatan spora per mL larutan  

t    : Jumlah total spora dalam kotak sampel yang diamati 

d : Tingkat Pengenceran 

n   : Jumlah kotak sampel   

 0,25 : Faktor koreksi penggunaan kotak sampel skala kecil pada 

haemocytometer 

 

6. Pengujian Aplikasi Bioinsektisida pada Larva Nyamuk Ae. aegypti 

 

Spora dari fungi yang telah diidentifikasi kemudian disuspensikan ke 

dalam aquades dengan pengenceran masing-masing 10
0
 (tanpa 

pengenceran), 10
-1 

,10
-2

,10
-3

, 10
-4 

dan 10
-5

 per ml mengikuti Yasmin dan 

Fitri (2010). Larva stadium 3 diletakkan pada nampan dengan jumlah 

larva pada setiap nampan sebanyak 20 larva. Kemudian dari konsentrasi 

pengenceran fungi diinvestasikan pada media larva dengan cara direndam 

(150 ml). Larva nyamuk dibiarkan beberapa saat dan diamati jumlah larva 

yang mengalami kematian. Pengamatan dilakukan setelah 24 jam. 

Banyaknya larva nyamuk yang mati dicatat pada hari ke 1 sampai hari ke 

3 setelah perlakuan. Ulangan dilakukan sebanyak 2 kali. 
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Pengamatan yang dilakukan meliputi perubahan aktivitas dan morfologi 

pada larva nyamuk setelah perlakuan dengan fungi entomopatogen. 

Kemudian data yang diperoleh dianalisis lebih lanjut. 

 

D. Analisis Data 

 

 

Perubahan morfologi dan aktivitas dari larva nyamuk Ae. aegypti diamati 

kemudian dijabarkan secara deskriptif. Hasil yang didapat ditampilkan 

dalam bentuk tabel serta gambar. Jumlah kematian larva nyamuk Ae. 

aegypti dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

pola faktorial dan dilakukan 2 kali pengulangan. Faktor A merupakan 

jenis fungi dengan 3 taraf yaitu A1 : Aspergillus sp. 1, A2 : Aspergillus 

sp. 2, dan A3 : Syncephalastrum sp. Faktor B merupakan pengenceran 

dengan 7 taraf yaitu B0 : Kontrol, B1 : 10
0
 (tanpa pengenceran), B2 : 10

-1
, 

B3 : 10-
2
, B4 : 10

-3
, B5 : 10

-4
, B6 :10

-5
. Data yang diperoleh dilakukan 

analisis ragam (ANARA) pada α (5%). Apabila terjadi perbedaan nyata, 

maka dilakukan analisis ragam dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) pada taraf 5%. 
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E. Pelaksanaan Penelitian 

Secara singkat, pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Alir Penelitian 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa isolat 

fungi yang memiliki daya bunuh paling besar terhadap  larva nyamuk Ae. 

aegypti adalah isolat fungi Aspergillus sp.1, Aspergillus sp.2, dan 

Syncephalastrum sp. sehingga dapat dikatakan bahwa isolat fungi yang paling 

efektif dalam mengendalikan larva nyamuk Ae. aegypti adalah Aspergillus sp. 

 

B.  Saran 

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dan  menambah waktu 

dalam melakukan pengamatan kematian larva nyamuk serta pengamatan 

morfologi dan aktivitas nyamuk. 
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