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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Nematoda Entomopatogen

2.1.1. Klasifikasi Nematoda Entomopatogen

Nematoda entompatogen adalah agens pengendali hayati dalam famili

Steinernematidae dan Heterorhabditidae (Adam dan Nguyen, 2002). Nematoda

ini membunuh serangga dengan bantuan yang diperoleh dari simbiotik mutualistik

dengan bakteri yang dibawa dalam saluran pencernakannya (intestine)

(Xenorhabdus berasosiasi dengan genus Steinernema spp. dan Photorhabdus

berasosiasi dengan Heterorhabditis spp. (Boemare, 2002). Sampai sekarang telah

diidentifikasi 43 spesies NEP dari dua famili dan tiga genera (Koppenhofer &

Fuzi, 2003), 33 spesies dari genus Steinernema, satu spesies dari genus

Neosteinernema, sembilan dari genus Heterorhabditidae.

NEP dari genus Steinernematidae dan Heterorhabditidae merupakan parasit

yang efisien bagi serangga-serangga yang hidup di tanah atau pada stadia tertentu

hidup dalam tanah, memiliki virulensi yang tinggi terhadap inangnya, mematikan

inangnya dengan cepat (24 – 48 jam), dapat diproduksi secara massal baik di

media invitro maupun di media invivo (Ehlers, 1996).

Nematoda entompatogen termasuk dalam famili Steinernematidae dan

Heterorhabditidae (Poinar & Grewal 2012). Nematoda sampai saat ini telah

diidentifikasi 43 spesies dari dua famili dan tiga genus. Tiga puluh tiga spesies

dari genus Steinernema, satu spesies dari genus Neosteinernema, sembilan dari

genus Heterorhabditis (Koppenhofer dan Fuzy 2003). Nematoda entomopatogen

ini merupakan salah satu agens biokontrol yang paling penting pada serangga

hama (Boszormeny et al. 2009).
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Menurut Poinar (1990) klasifikasi Steinernema spp. adalah sebagai berikut.

Kingdom : Animalia

Filum : Nematoda

Kelas : Secernentea

Ordo : Rhabditida

Famili : Steinernematidae

Genus : Steinernema

Spesies : Steinernema spp.

Famili Steinernematidae dam Heterorhabditidae termasuk dalam ordo

Rhabditida (Woodring & Kaya 1988). NEP yang termasuk famili

Steinernematidae memiliki kutikula halus pada bagian lateral esophagus. Panjang

tubuh berkisar antara 221-676 μm dengan lebar 19-28 μm. Lubang eksretori dan

nerve ring pada juvenil infektif berada di bagian anterior. Jantan dewasa memiliki

testis tunggal, sepasang spikula dan gubernaculum (Bahari 2000).

Gambar 1. Nematoda entomopatogen Steinernema sp.
Sumber : http://www.export.biocontrol.ch

Steinernema sp. adalah jenis nematoda entomopatogen yang banyak

digunakan sebagai agens pengendali hayati hama. Steinernema jantan mempunyai
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panjang tubuh 1000 – 1900 µm, lebar 90 – 200 µm, panjang stoma 4,5 – 7 µm,

lebar stoma 4 – 5 µm, panjang ekor 19 – 27 µm, panjang spikula 72 – 89 µm,

gubernakulum 57 – 70 µm, panjang mucron 2,8 – 4,5 µm. Steinernema betina,

panjang tubuh 3020 – 3972 µm, lebar 153 – 192 µm, panjang stoma 7 – 12 µm,

lebar stoma 5,0 – 8,5 µm, panjang ekor 30 – 47 µm, lebar vulva 49 – 54 µm.

Untuk stadia ‘Infective juvenile” : panjang tubuh 500 – 570 µm, lebar 15 – 25 µm,

panjang ekor 47 – 54 µm (Stock, 1993).

Steinernema spp. Dewasa berukuran besar dan mampu menghasilkan 10000

telur (Weiser, 1991). Nematoda ini mempunyai kulit tubuh yang halus, bentuk

kepala tumpul, enam bibir masing-masing mempunyai uberna dan stoma yang

dangkal. Steinernema spp. Betina memiliki ovari bertipe amphidelphic yang

tumbuh dari arah anterior ke posterior. Vulva terletak pada bagian tengah panjang

tubuhnya. Steinernema spp. Jantan mempunyai testis tunggal terefleksi, spikula

sepasang dengan bentuk kurva simetris ataupun ramping. Kepala spikula lebih

lebar dibandingkan panjangnya, ventral dan tajam. Pada pandangan ventral,

ubernaculums tampak lonjong dengan bagian anterior membentuk bagian yang

pendek dan sempit, dan tidak mempunyai bursa copulatrix. Daerah anterior

nematoda jantan Steinernema spp. Memiliki penampakan yang sangat mirip

dengan nematoda betina (Gaugler dan Kaya., 1990). Juvenil 3 masih berada dalam

kutikula juvenil 2. Pada kutikula terdapat 4 – 8 striasi longitudinal (Stock, 1993).

Di dalam perkembangannya, nematoda entomopatogen Steinernema sp.

mempunyai siklus hidup sebagai berikut : telur, juvenil dan dewasa. Sebelum

mencapai dewasa, nematoda entomopatogen ini akan mengalami empat kali ganti
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kulit, baik yang terjadi di dalam telur, dalam lingkungan atau di dalam tubuh

inangnya (Tanada dan Kaya, 1993).

Seperti jenis nematoda entomopatogen dari ordo Rhabditida lainnya,

Steinernema sp. terdiri dari 4 stadia juvenil (juvenil 1 sampai juvenil 4). Stadia

yang paling infektif adalah stadia juvenil 3 (IJ 3). Stadia IJ 3 ini dapat digunakan

untuk mengendalikan serangga hama, dan dapat diisolasi dari semua jenis tanah di

lingkungan sekitar larva serangga hama.

Klasifikasi Heterorhabditis spp. adalah sebagai berikut.

Kingdom : Animalia

Filum : Nematoda

Kelas : Secernentea

Ordo : Rhabditida

Famili : Heterorhabditidae

Genus : Heterorhabditis

Spesies : Heterorhabditis spp.

Famili Heterorabditidae memiliki panjang tubuh 260-715 μm dan lebar

tubuh 16-27 μm. Lubang ekskretori dan nerve ring larva infektif berada dibagian

posterior (Bahari 2000). Heterohabditidae memiliki siklus hidup sederhana dan

mempunyai stadium perkembangan dari telur, juvenil dan dewasa. Umumnya

mengalami pergantian kulit sebanyak empat kali sebelum mencapai dewasa.

Pergantian kulit dapat terjadi di dalam telur, lingkungan maupun di dalam

serangga inang (Tanada & Kaya 1993). Dewasa memiliki sistem reproduksi

hermaprodit.
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Gambar 2. Nematoda entomopatogen Heterorabditidae spp.
Sumber : http://akhmadfaisalmalik.blogspot.co.id

H. indicus mempunyai bentuk tubuh sebagaimana cacing, silindris, panjang

tubuh betina 479 – 700 μm, tubuh jantan 479- 685 μm, sedangkan tubuh juvenil

infektif (JI) 479 - 573 μm. Tubuh simentris bilateral, tidak bersegmen-segmen,

mempunyai kutikula sehingga tubuhnya licin, gerakannya fleksibel dan tidak ada

gerakan kontraktil memanjang. Terdapat alat pencernaan yaitu mulut, esofagus,

intestinum, rektum. Betina dewasa Heterorhabditis indicus tubuhnya lebih besar

dan lebih panjang daripada jantan, pada pertengahan tubuhnya terdapat vulva

yang berfungsi untuk perkawinan. Pada bagian kepala terdapat satu mulut dengan

enam bibir yang menyerupai gigi dan terdapat satu papilla. Jantan dewasa

Heterorhabditis indicus tubuhnya lebih kecil dan lebih pendek dari betina, ujung

posterior melengkung dan terdapat sepasang spikula sebagai alat kopulasi. Kepala

spikula pendek, berasal dari penyempitan lamina dan gubernaculum, berukuran

setengah dari panjang spikula.

2.1.2 Morfologi Nematoda Entomopatogen

Tubuh nematoda pada umumnya berbentuk cacing, transparan, panjang dan

agak silindris dan di selubungi oleh kutikula yang elastis. Nematoda merupakan
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mikroorganisme berbentuk cacing berukuran 700-1200 mikron dan berada di

dalam tanah (Nugrohorini 2010). Ukuran nematoda sangat kecil sehingga tidak

dapat di lihat dengan mata telanjang, hanya dapat di lihat dengan mikroskop.

Nematoda memiliki sistem syaraf, sistem pencernaan dan sistem reproduksi.

Sistem pencernaan terdiri dari stoma, esophagus yang terdiri atas corpus (pro dan

metacorpus), isthmus dan basal bulbs (Rahim 2010). Nematoda ini mempunyai

kulit tubuh yang halus, bentuk kepala tumpul, enam bibir masing-masing

memiliki paila dan stomata yang dangkal (Mulyaningsih 2010). Morfologi NEP

Steinernema spp. dan Heterorhabditis spp. tercantum pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Morfologi Steinernema spp. (A) Bagian kepala, (B) Bagian
posterior dari sisi ventral, (C) Bagian posterior (Adams and Nguyen 2002

dalam Haryani M.E, 2014).

Gambar 4. Morfologi Heterorhabditis spp. (A) Bagian kepala, (B) Bursa
kopulatrik (Adams and Nguyen 2002 dalam Haryani M.E, 2014).
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2.1.3. Biologi Nematoda Entomopatogen

Nematoda entomopatogen merupakan parasit serangga yang berada di

dalam tanah. Istilah entomopatogen, entomo berasal dari kata Yunani, yang berarti

serangga, dan patogen, yang berarti menyebabkan penyakit (Gaugler, 2006).

Penetrasi NEP di lakukan langsung melalui kutikula serangga dan lubang-lubang

alami seperti spirakel, mulut, dan anus (Subagiya 2005). Nematoda membunuh

serangga melalui bantuan dari simbiosis mutualisme dengan bakteri yang dibawa

dalam saluran pencernaannya (Boemare 2002; Shapiro & Gaugler 2002).

Xenorhabdus sp dan Photorhabdus sp adalah bakteri gram negatif famili

Enterobacteriaceae yang hidup bersimbiosis dengan nematoda Heterorhabditis

dan Steinernema (Tailliez et al. 2010). Kedua bakteri tersebut mampu membunuh

serangga hama dengan waktu yang sangat cepat sekitar 24-48 jam karena

mengeluarkan racun (toksin). Pada umumnya gejala serangga hama yang

terserang oleh nematoda adalah adanya perubahan warna, tubuh menjadi lembek,

dan bila di bedah jaringan menjadi cair tetapi tidak berbau (Sucipto 2008).

Nematoda entomopatogen mempunyai siklus hidup sederhana dan

mempunyai stadia utama perkembangan dari telur, juvenil dan dewasa. Juvenil

terbagi menjadi juvenil instar 1 (J1), juvenil instar 2 (J2), juvenil instar 3 (J3) dan

juvenil instar 4 (J4). Siklus hidup nematoda mulai dari menginfeksi sampai

muncul JI generasi baru berkisar 7-10 hari (Wagiman et al. 2003). JI

meninggalkan bangkai inang 2-3 minggu setelah berkembang di dalam tubuh

inang dan mencari inang yang baru (Ehlers et al. 2000). Pergantian instar di tandai

dengan terjadinya pergantian kulit (molting) (Prabowo 2012).
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Reproduksi NEP terus berlangsung sampai sumber nutrisi dalam tubuh

inang habis. Juvenil infektif meninggalkan inang untuk mencari inang yang baru.

Juvenil infektif dapat bertahan tanpa makanan selama beberapa bulan sampai

mendapatkan inang yang baru (Adams and Nguyen 2002). Siklus hidup

reproduksi NEP tercantum pada Gambar 3.

Gambar 5. Siklus Hidup Nematoda Entomopatogen: G1 (Generasi 1), G2
(Generasi 2), J1 (Tahap Juvenil 1), J2 (Tahap Juvenil 2), J3 (Tahap Juvenil 3
Tidak Efektif), PI (Tahap Sebelum Juvenil Infektif), IJ (Juvenil Infektif), J4

(Tahap 4 Juvenil) (Wouts 1979 dalam Adams and Nguyen 2002).

2.2.  Bakteri Simbion Nematoda Entomopatogen

2.2.1. Hubungan Bakteri Simbion Dengan Nematoda Entomopatogen

Hubungan antara nematoda dan bakteri ini bersifat mutualistik karena

kedua mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Meskipun nematoda

dapat membunuh serangga inang tanpa adanya bakteri, akan tetapi mereka akan
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sangat lambat, dan tidak akan dapat bereproduksi tanpa memakan bakteri yang

mensuplai nutrien seperti sterol. Dengan bakteri, serangga inang akan terbunuh

secara cepat dan cadaver akan terjaga dari bakteri lain karena adanya antibiotik

yang diproduksi oleh bakteri. Yang didapat dari hubungan dengan nematoda bagi

bakteri adalah karena mereka tidak bisa menyebar, mencari inang dan menginvasi

tubuh serangga, oleh sebab itu nematoda membawa bakteri ke serangga inang

(Kaya, 1993).

Berdasarkan uji laboratorium NEP Steinernema spp. isolat lokal dapat

menyebabkan angka mortalitas yang cukup tinggi, yaitu pada larva P. xylostella

mencapai 68 % dan pada larva Crocidolomia binotalis mencapai 77 % dalam 48

jam setelah aplikasi, dengan konsentrasi 100 IJ/ml dan dalam skala lapang

menggunakan dosis 0,5 juta/m2 , dan keeuntungan lain yang diperoleh dari NEP

ini adalah tidak berbahaya terhadap organisme bukan sasaran seperti musuh alami

(Sulistyanto dan Harahap, 2003). Di dalam laboratorium NEP dapat mempunyai

spektrum inang yang cukup luas seperti Steinernema carpocapsae mampu

menginfeksi 250 spesies serangga dari 75 famili dalam 11 ordo, namun demikian

sejauh ini hasil yang memuaskan di laboratorium tidak dapat 100% bisa berhasil

diterapkan di lapang (Sulistyanto dan Ehlers, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa

NEP pada habitatnya ataupun aplikasinya sebagai bioinsektisida di lapang

mempunyai kekhususan inang, dimana kekhususan inang diakibatkan oleh

mekanisme infeksi dan patogenitasnya (Simoes dan Rosa, 1996).
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2.2.2. Karakteristik Bakteri Simbion Xenorhabdus spp. dan Bakteri Simbion

P.luminescens

Xenorhabdus dan Photorhabdus merupakan jenis bakteri yang bersimbion

secara spesifik dengan NEP dari famili Steinermatidae atau Heterohabtida, secara

berurutan (Forst dan Nelson, 1996). Bakteri ini termasuk dalam famili

Enterobacteriaceae, motil, gram negatif, akan tetapi keduanya tidak dapat

mereduksi nitrat, hanya memfermentasi sedikit dari karbohidrat.

Nematoda marga Steinernema berasosiasi dengan bakteri simbion

Xenorhabdus sp., yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae (Boemare,

Lanmond, dan Mauleon, 1996). Masing-masing jenis nematoda entomopatogen

memiliki asosiasi simbiose yang khas dengan satu jenis bakteri, sedangkan

Xenorhabdus sp. dapat berasosiasi dengan lebih dari satu jenis nematoda

entomopatogen. Nematoda entomopatogen ini mampu menyimpan bakteri

Xenorhabdus sp. dalam intestinal lumen (vesikel) dari juvenil infektif (Poinar,

1979).

Bakteri Xenorhabdus menghasilkan enzim Lechitinase, Protease, dan

entomotoksin yang mempengaruhi proses kematian serangga (Boemare et al.,

1996). Entomotoksin yang dihasilkan oleh bakteri berupa hydrocyl- dan acetoxyl-

yang merupakan turunan senyawa indol, 4-ethyl- dan 4-isophrophyl-3,5-

dihydroxy- transitive stilbenes (Jarosz, 1996). Molekul isband (Xenocoumarins

dan Xenorhabdins) dan bakteriosin seperti Xenorhabdisin merupakan senyawa

yang dapat menciptakan suasana ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan
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bakteri, serta menghambat bakteri sekunder lain di dalam tubuh serangga

(Boemare et al., 1996).

Bakteri Xenorhabdus terdiri dari dua fase yang disebut dengan fase primer

(fase l) dan fase sekunder (fase ll). Fase primer selalu dapat diisolasi dari

nematoda Dauer Juveniles (DJs) (Ehlers dan Peters, 1995). Menurut Boemare et

al. (1996), bahwa bakteri fase primer mempunyai bentuk batang pendek dengan

ukuran 80 – 90 % dibanding batang panjang, serta flagel tersebar pada seluruh sisi

sel (pleomorphic). Selain itu dalam fase primer, bakteri simbion menghasilkan

senyawa antibiotic, lechitinase, bioluminescens (Woodring et al., 1988), serta

menyerap bahan tertentu dari media pertumbuhan. Sebaliknya, bentuk sekunder

mempunyai bentuk morfologi koloni dan karakteristik yang berbeda dengan

bakteri fase primer. Bakteri fase primer (fase l) tidak dapat bertahan lama dan

akan segera berubah ke fase sekunder (fase ll) yang mempunyai kecenderungan

stabil dan sel bakteri berbentuk batang panjang.

Dalam bentuk primer, bakteri simbion menyerap bahan tertentu dari media

pertumbuhan. Sebaliknya, bentuk sekunder kurang baik dalam karakteristik ini.

Karakteristik ini memungkinkan membedakan diantara dua bentuk yang berbeda

dari morfologi koloni (Krasomil dan Oesterfeld, 1994). Secara umum bentuk

primer morfologi koloni bakteri Xenorhabdus sp. yaitu berbentuk bulat mengkilat

menyerupai lendir, cembung, tepi agak rata dengan struktur dalam meneruskan

cahaya. Bentuk sekunder bakteri menunjukkan karakteristik koloni berbentuk

bulat, agak cembung, tepi agak rata, struktur dalam menyerupai pasir halus
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dengan meneruskan sinar meskipun benda di bawahnya tidak semua terlihat

dengan jelas (Woodring dan Kaya, 1988).

Ehlers et al., (1990) menyatakan bahwa Photorabdus spp. mempunyai dua

bentuk fase yang berbeda yaitu fase primer dan fase sekunder. Perbedaan koloni

yang jelas terlihat pada media NBTA atu Mc Concery Agar. Morfologi fase

primer primer secara umum adala granuler, lebih convex (cembung) daripada fase

sekunder, sirkular dengan tepi tegak agak rata dan ukuran lebih kecil

dibandingkan dengan koloni fase sekunder. Fase sekunder berbentuk flat,

translusen dengan tepi agak rata, mempunyai diamter lebih besar dibandingkan

dengan fase primer (Krasomil dan Osterfold, 1994; Woodring dan Kaya, 1988;

Akhurst, 1980). Fase primer mayoritas mempunyai badan inklusi seperti empat

persegi panjang, sedangkan pada fase sekunder tidak ditemukan (Kaya dan Stock,

1997).

Krasomil dan Osterfeld (1994) menyatakan bahwa fase primer tidak dapat

bertahan lama (tidak stabil) baik secara in vivo maupun in vitro dan akan segera

berubah ke fase sekunder yang mempunyai kecenderungan stabil dan sel bakteri

berbentuk batang panjang. Sel bakteri fase primer berbentuk batang pendek

(Boemare et al., 1996). Bakteri Photorabdus spp. mempunyai karakteristik

fisiologi antara lain gram negatif, tidak memiliki enzim katalase, bioluminenscens

negatif, memfragmentasi laktosa, pencairan gelatin positif, mempunyai aktivitas

antibiotik terhadap bakteri tertentu (Woodring dan Kaya, 1988), anaerob fakultatif

dan non fluorescens (aguillera et al., 1993). Bateri simbion Photorabdus spp. fase

primer menghasilkan senyawa antibiotik, lechtinase serta menyerap bahan tertentu



17

dari media pertumbuhan, sebaliknya pada fase sekunder hal tersebut tidak terjadi

(Woodring dan Kaya, 1988). Bakteri ini juga menghasilkan enzim lechtinase,

protease, entomotoksin (eksotoksin dan endotoksin), DNase dan phospatase yang

mempengaruhi proses kematian serangga (Boemare et al., 1996).

2.3. Mekanisme Patogenesitas Nematoda Entomopatogen

Mekanisme patogenesitas nematoda entomopatogen terhadap hama melalui

tiga tahapan yaitu: invasi, evasi, dan toksikogenitas. Invasi adalah nematoda

menyerang hama dengan cara nematoda masuk ke dalam tubuh larva serangga

melalui lubang alami seperti spirakel, anus, atau termakan oleh larva serangga.

Evasi merupakan proses nematoda melepaskan bakteri simbionnya ke dalam

tubuh larva serangga inang. Toksikogenitas yaitu dimana bakteri simbion yang

dikeluarkan Steinernema spp. menyebabkan kelumpuhan syaraf tubuh pada otot –

otot serangga inang yang menyebabkan kematian (Chaerani dan Nurbaeti, 2007).

Dalam waktu 1 - 2 hari larva mati larva yang mati biasanya ditunjukkan

dengan gejala yang khas yaitu warna permukaan tubuh larva sehat yang semula

berwarna hijau terang akan berubah coklat kekuningan semakin lama warna tubuh

menjadi coklat kehitaman, tubuh larva lembek dan sedikit mengeluarkan cairan

tetapi tidak berbau busuk. Setelah larva mati nematoda memperbanyak diri

dengan memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam tubuh larva. Selanjutnya induk

nematoda menghasilkan 2 - 3 generasi baru di dalam tubuh inang. Setelah nutrisi

dalam tubuh larva habis, maka nematoda melakukan migrasi keluar dari tubuh

larva dan mencari inang lain (Uhan, 2008).
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Mekanisme infeksi dan patogenisitas nematoda entomopatogen dalam

serangga inang merupakan faktor-faktor yang menunjukkan spesifitas inang dari

nematoda ini. Invasi dan evasi terhadap ketahanan inang merupakan tahapan

penting dalam proses patogenik. Kemampuan nematoda untuk melakukan

penetrasi ke dalam haemocoel serangga dengan pelepasan enzim proteolitik

merupakan salah satu faktor spesifik dalam hubungan timbal balik nematoda –

serangga. Faktor spesifik lain adalah kemampuan nematoda untuk melawan

ketahanan internal serangga yang berupa senyawa antibakteri. Toksin dan enzim

ekstraseluler merupakan senyawa yang dilepaskan oleh nematoda untuk

menyerang serangga inang (Simoes et al., 1996).

Mekanisme patologi NEP memarasit serangga inang dengan jalan penetrasi

secara langsung melalui kutikula ke dalam hemocoel atau melalui lubang-lubang

alami, seperti spirakel, mulut dan anus. dan stigma (Tanada dan Kaya, 1993).

Dikemukakan oleh Simoes dan Rosa (1996) bahwa terdapat interaksi mutualistik

antara NEP dan bakteri Xenorhabdus spp. atau Photorhabdus sp, dimana bakteri

simbion tersebut terdapat dalam saluran pencernakan dari juvenil infektif (NEP).

Setelah masuk dalam tubuh serangga, nematoda melepaskan bakteri ke dalam

haemolymph. Didalam tubuh serangga, bakteri bereproduksi dan menghasilkan

kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan nematoda. Tanpa

bakteri simbion dalam serangga inang, nematoda tidak akan dapat bereproduksi,

karena bakteri simbion ini berfungsi sebagai makanan yang sangat diperlukan

oleh nematoda (Ehlers, 2001).
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Demikian juga sebaliknya, bakteri tidak akan dapat masuk ke dalam tubuh

serangga apabila tanpa bantuan nematoda entomopatogen, yang mempenetrasi

tubuh serangga inang. Dengan demikian simbiose antara bakteri simbion dan

nematoda entomopatogen tidak dapat dipisahkan dan merupakan syarat mutlak

antara keduanya (Sulistyanto, 1999).

Dalam haemolymph serangga, bakteri menghasilkan enzim ekstra seluler

selama multiplikasi (Protease, Lipase, Lechitinase, DNAase dan Phosphatase) dan

Lipo Poli Sakharida (LPS) yang merusak haemocyt (sel darah serangga) dan

menghambat Prophenoloxidase, yaitu senyawa kimia anti bakteri yang berfungsi

sebagai ketahanan internal serangga (Simoes dan Rosa, 1996). Dalam

haemolymph serangga, bakteri juga menghasilkan toksin yang dapat

menyebabkan kematian pada serangga apabila mekanisme pertahanan tubuh

serangga tidak berhasil dalam mengatasi kompleksitas simbiose nematoda–bakteri

(Jarosz, 1996). Adanya enzim dan toksin tersebut menyebabkan serangga mati

dalam waktu cepat (24-48 jam) (Boemare et al., 1996). Dalam tubuh inang yang

mati, nematoda entomopatogen berkembang cepat dengan memakan sel bakteri

dan jaringan tubuh inang, hingga akhirnya tinggal kulit tubuh inangnya saja

(Ehlers, 1996).
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Gambar 6. Mekanisme Patogenisitas NEP
Sumber https://www.google.co.id

Kemampuan NEP untuk bisa sampai ke dalam haemocoel serangga dengan

pelepasan enzim proteolitik dan ketahanan internal serangga merupakan faktor

spesifik yang menentukan virulensinya dalam menyerang serangga inang (Simoes

dan Rosa, 1996). Proses kematian serangga berawal dari pelepasan bakteri

simbion oleh nematoda dalam haemolimph setelah nematoda masuk kedalam

tubuh serangga, di dalam tubuh serangga bakteri bereproduksi dan menghasilkan

kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan nematoda, selanjutnya

nematoda memakan sel bakteri dan jaringan inangnya (Ehlers, 1996).
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Gambar 7. Serangga mati akibat serangan nematoda
Sumber https://www.google.co.id

Gejala yang timbul pada serangga akibat adanya entomotoksin yang

dihasilkan oleh bakteri simbion nematoda yaitu terjadinya perilaku yang

hiperaktif (bergerak lebih aktif), berlanjut dengan kelumpuhan dan kejang-kejang

otot selama tujuh menit sebelum serangga mati (Simoes, 1998). Setelah serangga

mati terjadi perubahan warna pada tubuh serangga, tubuh menjadi lunak, dan

apabila di bedah konstitusi jaringan menjadi cair tetapi tidak berbau busuk

(Tanada dan Kaya, 1993; Simoes dan Rosa, 1996). Serangga inang yang mati

tidak mengalami pembusukan sampai muncul generasi selanjutnya (Jarosz, 1996).

Menurut Bauer et  al.(1995),  nematoda  dari spesies Steinernema spp.

memiliki potensi yang besar untuk mengendalikan serangga hama dari ordo

Coleoptera,  Lepidoptera, Hymeraptera,  Diptera, Orthoptera, dan Isoptera

yang  hidup di  permukaan  tanah maupun  di  dalam  tanah. Agrotis  ipsilon

Hufn.  (Lepidoptera: Noctuidae) merupakan  target  yang  potensial  bagi S.

carpocapsae dan sangat  cocok  bila  digunakan untuk  percobaan baik  di

lapangan maupun  di laboratorium  (Capinera et  al.1988, Levine  dan Soloumi-

Sadeghi 1993).
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Menurut Kaya dan Gaugler (1993) beberapa kelebihan yang dimiliki famili

Steinernematidae dan Heterorhabditidae adalah kisaran inang yang luas

mempunyai reseptor  kimia  dan mobile, tidak  berbahaya  bagi mamalia,

mempunyai komponen  virulensi yang  tinggi  terhadap inang, mudah

diperbanyak  baik  secara  in  vivo maupun  in  vitro,  serta  kompatibel  dengan

pestisida  yang lain. Mekanisme  patogenesis entomopatogen dari  famili

Steinernematidae dan Heterorhabditidae sangat berhubungan erat dengan

bakteri Xenorhabdus (Smigiels  dan Akhurst 1994). Juvenil infektif Steinernema

spp. masuk  kedalam inang melalui  lubang–lubang alami  serangga  (mulut,

anus,  atau  spirakel), melalui  luka,  atau  penetrasi  langsung melalui integumen

kemudian hemocoel serangga (Kaya dan Gaugler  1993). Setelah memasuki

tubuh inang,  nematoda  entomopatogen melepaskan bakteri simbion yang

membunuh serangga dengan meracuni  haemolimpa  (septisemia)  kemudian

bakteri  simbion membuat  kondisi  yang  cocok untuk  pertumbuhan  dan

reproduksi  nematoda entomopatogen dalam  tubuh  inang  yang mati (Dunphy

et al. 1985). Gejala serangan Steinernema spp. terhadap serangga hama umumnya

ditandai dengan perubahan warna, yaitu menjadi  coklat kekuningan  dan tubuh

serangga  hama menjadi lembek  (Simoes dan Rosa 1996).

2.4. Larva Oryctecs rhinoceros L. (Kumbang badak)

2.4.1. Klasifikasi Larva Oryctecs rhinoceros L. (Kumbang badak)

Kumbang ini berwarna coklat tua mengilap. Panjangnya bisa mencapai ± 5-

6 cm. Kumbang yang muncul akan mulai beterbangan pada waktu senja atau

malam hari menuju  mahkota daun tanaman kelapa dan ujung batang. Kumbang
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tinggal dalam terowongan ± 1 minggu. Bila cukup makanan, jarak terbangnya

dekat. Bila kurang makanan, jarak terbangnya bisa mencapai ± 10 km (Rukmana,

1997).

Menurut Kalshoven (1981) diterangkan bahwa klasifikasi hama Oryctes

rhinoceros L. adalah sebagai berikut :

Phylum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Coleoptera

Famili : Scarabaeidae

Genus : Oryctes

Spesies : Oryctes rhinoceros L

Siklus hidup kumbang badak bervariasi tergantung pada habitat dan kondisi

lingkungannya. Musim kemarau yang panjang dengan jumlah makanan yang

sedikit akan memperlambat perkembangan larva serta ukuran dewasa yang lebih

kecil dari ukuran normal. Suhu perkembangan larva yang sesuai adalah 27°C-

29°C dengan kelembaban relatif 85-95%. Satu siklus hidup hama ini dari telur

sampai dewasa sekitar 6-9 bulan (Riostone, 2010).
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Gambar 8. Siklus hidup Oryctes rhinoceros
Sumber http://herrysoenarko.blogspot.co.id/

Kumbang badak betina bertelur pada bahan-bahan organik seperti di tempat

sampah, daun-daunan yang telah membusuk, pupuk kandang, batang kelapa,

kompos, dan lain-lain. Siklus hidup kumbang ini antara 4-9 bulan, namun pada

umumnya 4,7 bulan. Jumlah telurnya 30-70 butir atau lebih, dan menetas setelah

lebih kurang 12 hari (Suharto, 2007).

Gambar 9. Telur O. rhinoceros
Sumber http://commons.wikimedia.org

Larva O. rhinoceros berkaki 3 pasang, Tahap larva terdiri dari tiga instar,

masa larva instar satu 11-21 hari, instar dua 12-21 hari dan instar tiga 60-165 hari.
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Larva terakhir mempunyai ukuran 10-12 cm, larva dewasa berbentuk huruf C,

kepala dan kakinya berwarna coklat (Mohan, 2006). Lundi yang baru menetas

berwarna putih, panjangnya 8 mm, lundi dewasa berwarna putih kekuning-

kuningan kepalanya berwarna merah coklat. Lundi-lundi yang telah dewasa

masuk lebih dalam kedalam tanah yang sedikit lembab (lebih kurang 30 cm)

untuk berkepompong (Hartono, 2008).

Pada larva O. rhinoceros L. instar II mempunyai ciri-ciri berwarna putih

kekuningan, warna bagian ekornya agak gelap dengan panjang 7-10 cm. Pada

permukaan tubuh larva terdapat bulu-bulu pendek dan pada bagian ekor bulu-bulu

tersebut tumbuh lebih rapat (Suhadirman, 1996).

Gambar 10. Larva O. rhinoceros
Sumber https://www.google.co.id

Periode larva 2,5-6 bulan (tergantung temperatur dan kelembaban). Setelah

dewasa larva akan berhenti makan, kemudian akan mencari tempat terlindung

yang dingin  dan lembab untuk  persiapan membentuk pupa.

Larva yang baru keluar badannya putih dan kepalanya merah kecoklat-

coklatan, panjangnya 7-8 mm. larva dewasa panjangnya 60-105 mm, badannya

membengkok dan bagian ujung abdomen berbentuk kantong, badan larva

ditumbuhi rambut pendek-pendek. Stadium larva lamanya 2-4 bulan tergantung
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jenis makanan dan iklim, pada media jenis palma dan di daerah daur hidupnya

lebih singkat. Larva hidup pada bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan yang

telah membusuk seperti batang tanaman yang mati baik tegak maupun terbaring,

timbunan serbuk gergaji, ataupun timbunan-timbunan bahan organik yang

membusuk (Purba dan Arifin,1989)

Pupa berada di dalam tanah, berwarna coklat kekuningan berada dalam

kokon yang dibuat dari bahan-bahan organik di sekitar tempat hidupnya. Pupa

jantan berukuran sekitar 3-5 cm, yang betina agak pendek. Masa prapupa 8-13

hari. Masa kepompong berlangsung antara 18-23 hari. Kumbang yang baru

muncul dari pupa akan tetap tinggal di tempatnya antara 5-20 hari, kemudian

terbang keluar (Prawirosukarto dkk., 2003).

Gambar 11. Pupa O. rhinoceros.
Sumber https://www.google.co.id

Ketika akan membentuk pupa, larva meninggalkan sampah dan bergerak ke

pinggir atau dasar dari tumpukan sampah dan larva lebih menyukai membentuk

kokon di dalam tanah yang lembab, pada kedalaman sekitar 30 cm. Larva dapat

mati, jika kondisi untuk membentuk pupa tidak sesuai (Kalshoven, 1981).

Imago berwarna hitam, ukuran tubuh 35-45 mm, imago Oryctes rhinoceros

L. mempunyai panjang 30-57 mm dan lebar 14-21 mm, imago jantan lebih kecil
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dari imago betina. Oryctes rhinoceros L. betina mempunyai bulu tebal pada

bagian ujung abdomenya, sedangkan yang jantan tidak berbulu. Oryctes

rhinoceros L. dapat terbang sampai sejauh 9 km. Imago aktif pada malam hari

untuk mencari makanan dan mencari pasangan untuk berkembang biak

(Prawirosukarto dkk., 2003 dan Mohan, 2006).

Gambar 12. Imago O. rhinoceros.
Sumber https://www.google.co.id

2.4.2. Gejala Serangan Oryctes rhinoceros L.

Kumbang badak O. rhinoceros menyebabkan kerusakan dengan cara

melubangi tanaman, begitu juga menurut Loring (2007) tanda serangan terlihat

pada bekas lubang gerekan pada pangkal batang, selanjutnya mengakibatkan

pelepah daun muda putus dan membusuk kering. Sedangkan Prawirosukarto dkk.

(2003) mengatakan, dengan dilakukannya pemberian mulsa tandan kelapa sawit

menyebabkan masalah. Hama ini sekarang juga dijumpai pada areal tanaman yang

menghasilkan. O. rhinoceros ini dapat merusak pertumbuhan tanaman dan dapat

mengakibatkan tanaman mati (Chong dkk., 1991).

Hama ini biasanya berkembangbiak pada tumpukan bahan organik yang

sedang mengalami proses pembusukan, yang banyak dijumpai pada kedua areal

tersebut. Kumbang dewasa akan menggerek pucuk kelapa sawit. Gerekan tersebut

dapat menghambat pertumbuhan dan jika sampai merusak titik tumbuh akan dapat
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mematikan tanaman. Pada areal peremajaan kelapa sawit, serangan kumbang

tanduk dapat mengakibatkan tertundanya masa produksi kelapa sawit sampai satu

tahun dan tanaman yang mati dapat mencapai 25%. Akhir-akhir ini, serangan

kumbang tanduk juga dilaporkan terjadi pada tanaman kelapa sawit tua sebagai

akibat aplikasi mulsa tandan kosong sawit (TKS) yang tidak tepat (lebih dari satu

lapis). Serangan hama tersebut menyebabkan tanaman kelapa sawit tua, menurun

produksinya dan dapat mengalami kematian (Winarto, 2005).

Pada tanaman muda kumbang tanduk ini mulai menggerek dari bagian

sampin bonggol pada ketiak pelepah terbawah, langsung ke arah titik tumbuh

kelapa sawit. Panjang lubang gerekan dapat mencapai 4,2 cm dalam sehari.

Apabila gerekan sampai ke titik tumbuh, kemungkinan tanaman akan mati. Pucuk

kelapa sawit yang terserang, apabila nantinya membuka pelepah daunnya akan

kelihatan seperti kipas atau bentuk lain yang tidak normal (Prawirosukarto dkk.,

2003).


