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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Patogen serangga memberikan peranan dalam mengendalikan berbagai 

jenis hama yang ditemui di areal pertanian maupun hutan. Patogen serangga 

membunuh inang dengan menjadi parasit dan menyebabkan gejala penyakit pada 

tubuh serangga. Kemampuan patogen serangga telah dilaporkan mampu 

mengendalikan larva Lepidoptera (Nunilahwati et al., 2012), kepik Hemiptera 

(Effendi, 2010), dan kutu daun (Balfour dan Ayub, 2012). Patogen serangga 

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif pengendali 

hama. Hal ini disebabkan patogen serangga mampu menyerang serangga hama 

pada stadia telur, larva dan imago dengan kondisi yang sesuai, ramah lingkungan, 

tidak menimbulkan resistensi dan resurgensi dan bersifat spesifik sehingga tidak 

mematikan serangga bermanfaat lainnya (Sanjaya et al., 2010). 

Patogen serangga potensial dapat berasal dari jamur dan bakteri (Flint dan  

Dreistadt, 1998). Beberapa genus jamur yang memiliki potensi besar sebagai 

patogen serangga yaitu genus Beauveria, Metarhizium, dan Paecilomyces (Vega 

et al., 2008) dan jamur oportunistik yaitu Fusarium, Acremonium, Trichoderma 

dan Cladosporium (Bordoloi et al., 2012). Jamur oportunistik adalah golongan 

jamur bukan patogen serangga yang mampu menginfeksi serangga lemah. Jamur 

oportunistik telah diteliti di Cina dan India yang keberadaannya selalu berasosiasi 

dengan serangga (Sun Bing-Da dan Liu, 2008; Bordoloi et al., 2012). Di India 

aplikasi jamur oportunistik Fusarium menyebabkan mortalitas Helopeltis theivora 

(Hemiptera: Miridae) hingga mencapai 28,8 % (Bordoloi et al., 2012). 

Patogen serangga dapat ditemukan di air, udara dan tanah. Tanah gambut 

memiliki potensi sebagai reservoir alami bagi pertumbuhan jamur patogen 

serangga (Wiliam, 1980). Indonesia memiliki tanah gambut mencapai 21 juta ha 

dan merupakan negara dengan luas gambut terbesar di dunia (Widodo, 2009).  

Daerah gambut salah satunya ialah Kalimantan (BB Litbang SDLP, 2008). 

Hartatik (2011) menyatakan tanah gambut terbentuk dari timbunan bahan organik, 

sehingga kandungan karbon pada tanah gambut sangat besar dengan tingkat 

kemasaman yang relatif tinggi dengan kisaran pH 3 – 4. Sifat unik dari tanah 
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gambut tersebut menyebabkan mesofauna seperti jamur dan bakteri dapat 

didapatkan dari rizosfer gambut.  

 Tanah gambut tidak hanya digunakan sebagai areal perkebunan namun 

juga usaha tani. Sistem usahatani yang dapat dikembangkan pada tanah gambut 

adalah sistem usahatani berbasis perkebunan dan pangan. Tanaman perkebunan 

yang dikembangkan yaitu kelapa, karet, kelapa sawit dan pinang sedangkan 

tanaman pangan dan sayuran adalah padi, jagung, tomat, terung, kubis, mentimun, 

dan sawi (Rina dan Noorginayuwati, 2013).  Dalam usahatani tanah gambut 

penggunaan patogen serangga dilakukan dengan memanfaatkan agens hayati 

setempat yang sudah ada di ekosistem setempat maupun introduksi dari luar 

(Lacey, 1997). 

Isolasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui agens hayati 

bermanfaat yang terdapat pada ekosistem setempat. Wibowo et al. (2010) telah 

mengisolasi bakteri dari golongan Azotobacter, Bacillus, dan Pseudomonas dari 

tanah gambut Kalimantan Timur. Jami’a (2013) melaporkan telah mengisolasi 

golongan jamur Trichoderma sp., Monocilium sp., dan Penicilium sp dari tanah 

gambut di tanah percobaan UIN Suska Riau. Sementara itu, bakteri dan jamur 

patogen serangga telah dilaporkan terdapat pada tanah gambut Kalimantan Barat, 

yaitu B. bassiana, M. anisopliae dan B. thuringiensis (Ramadhan dan Kukuh, 

2012). 

Isolat bakteri dan jamur patogen serangga dari tanah gambut Kalimantan 

Barat dan Riau berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah dan jenis isolat 

yang didapatkan dipengaruhi oleh lokasi penelitian. Hama ulat grayak 

(Spodoptera litura) merupakan hama tanaman pangan, bersifat polifag. Salah satu 

inang utamanya ialah tanaman sawi (Noma et al., 2010). Kelurahan 

Kalampangan, Kecamatan Subangau, Kalimantan Tengah merupakan daerah 

tanah gambut yang dimanfaatkan sebagai sentral lahan pertanian yang bermasalah 

dengan adanya serangan S. litura (Thamrin et al., 2002). Keberadaan isolat 

patogen serangga dipengaruhi oleh lokasi penelitian. Hal ini sejalan dengan 

Fergeus dan Remaudiere (1977) bahwa keberadaan patogen serangga dipengaruhi 

oleh keadaan ekologi yang terjadi berdasar waktu dan wilayah (temporal dan 

spasial). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Di tanah gambut Kalimantan Tengah, isolat bakteri dan jamur patogen 

serangga apa saja yang dapat ditemukan? 

2. Bagaimana virulensi dari isolat bakteri dan jamur patogen serangga dari 

Kalimantan Tengah terhadap S. litura? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1. Mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri dan jamur patogen serangga yang 

diisolasi dari tanah gambut Kalimantan Tengah. 

2. Membandingkan tingkat virulensi isolat bakteri dan jamur dari tanah gambut 

Kalimantan Tengah terhadap S. litura. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah memberikan informasi spesies isolat jamur 

dan bakteri patogen serangga yang berpotensi sebagai pengendali hama yang 

ramah lingkungan dan dapat mengendalikan hama di pertanaman sawi di lahan 

gambut Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk mendapatkan isolat bakteri dan 

jamur patogen serangga yang adaptif dan spesifik. 

 


