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aBStraCt

Nowadays, globalization and country development have contributed to environmental 
interference and we have become accustomed to exploitation of natural resources. 
Human activity produces gas, liquid and soil wastes which threaten the environment 
if there are no appropriate treatments. One of the hazardous materials is pesticide. It 
is used to exterminate plants, disease, insects, pests and plagues of locusts.  Pesticide 
is in common use for plants and animal.  Pesticide management and use must be 
regulated; it must be safe for operators, plants and the environment. Bio-insecticide 
has a significant advantage compared to synthetic pesticide because of its toxicity 
specificity against targeted insects and relative harmlessness to non-target organisms. 
This review discusses the hazards of pesticide and the prospects of bio-insecticide in 
pest control.
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PenDaHULUan
Perkembangan  dan  pen ingka tan 

kesejahteraan masayarakat Indonesia didukung 
dengan meningkatnya sektor industrialisasi, yang 
tentu memerlukan ketersediaan sarana-sarana 
yang menunjang lancarnya proses industrialisasi 
itu sendiri, dan salah satunya adalah dengan 
meningkatkan sektor pertanian. Sektor pertanian 
merupakan sektor andalan di Indonesia, dengan 
luas wilayah sebesar 11% dari 27% total wilayah 
dengan iklim tropis. Dengan fakta tersebut maka 
Indonesia selayaknya dapat menjadi gudang 
pangan dunia, namun pada kenyataannya potensi 
Indonesia dimana seharusnya dapat mensuplai 
pangan baik dalam maupun luar negeri, belum 
bisa memanfaatkan potensi tersebut dengan 
baik. Keadaan yang sementara terjadi sekarang 
ini adalah masih banyak desa-desa tertinggal 
dengan penghasilan masyarakat di baewah rata-
rata. Melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia 
khususnya pada sektor  pertanian maka perlu 
dicari beberapa faktor yang mengakibatkan 
turunnya produktivitas baik kualitas maupun 
kuantitas dari produk pertanian Indonesia.

Beberapa sarana yang mendukung sektor 
pertanian antara lain alat pertanian, pupuk buatan, 
bahan kimia tambahan termasuk didalamnya 
pestisida. Menurut http://www.pusri.co.id, (2006)  

bahan-bahan kimia yang sering digunakan 
dalam pertanian antara lain adalah amoniak 
(NH3,), nitrat (NO3), Amonium nitrat (AN), 
Monoamonium phosphate (MAP), Phospat dan 
Sulfat. Penggunaan yang tidak tepat dan secara  
terus-menerus akan berdampak buruk pada 
tanaman, serangga, musuh alami manusia hewan 
dan lingkungan. Oleh karena itu pengembangan 
penelitian yang diarahkan untuk pemanfaatan 
bahan-bahan alami sudah mulai berkembang 
sejalan dengan semaking sadarnya masyarakat 
akan dampak penggunaan pestisida yang tidak 
tepat. Prinsip pengendalian hayati menekankan 
pengelolaan ekosistem dengan memanfaatkan 
musuh alami di antaranya predator parasitoid 
serta patogen yang lebih spesifik terhadap 
inang tertentu dan aman bagi makluk hidup dan 
lingkungan.

PeStISIDa PertanIan 
Dan DaMPaKnYa terHaDaP 
ManUSIa Dan LIngKUngan

Dampak Pestisida Pada Manusia
Pestisida, “Pest Killing Agent” merupakan 

obat-obatan atau senyawa kimia yang umumnya 
bersifat racun, digunakan untuk membasmi jazad 
pengganggu tanaman, baik hama, penyakit atau 
gulma. Pemberian tambahan pestisida pada suatu 
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lahan, merupakan aplikasi dari suatu teknologi 
yang pada saat itu, diharapkan teknologi tersebut 
dapat membantu meningkatkan produktivitas, 
membuat pertanian lebih efisien dan ekonomis. 
Namun pestisida dengan intensitas yang tinggi, 
dan dilakukan secara terus-menerus pada setiap 
musim tanam akan menyebabkan beberapa 
kerugian antara lain residu pestisida akan 
terakumulasi pada produk-produk pertanian, 
pencemaran pada lingkungan pertanian dan 
perairan, penurunan produktivitas serta keracunan 
pada manusia dan hewan.

Negara-negara di dunia yang sedang 
berkembang dimana pemenuhan pangan dan 
sandang masih diusahakan sendiri, penggunaan 
bahan kimia pada pertanian dianggap penting 
untuk mendapatkan hasil maksimal, namun pada 
saat ini sudah mulai ada kesadaran bahwa bahan 
kimia justru sebagai bahan utama terjadinya 
pencemaran lingkungan. Oleh karena itu negara 
berkembang mulai mengurangi penggunaan 
bahan kimia dan mulai menyukai produk-produk 
pertanian yang organik, bebas bahan kimia 
serta ramah lingkungan (Ton, 1991). Namun di 
Indonesia penerapan budidaya pertanian yang 
ramah lingkungan atau organik  masih dirasa sulit. 
Adapun kendala yang dihadapi antara lain : 
•	 Belum terjangkaunya harga untuk bahan-

bahan tambahan organik oleh petani.
•	 Budidaya pertanian dengan menggunakan 

bahan dan produk organik membutuhkan 
penanganan yang lebih serius.

•	 Faktor lahan yang bersifat hamparan, di 
satu petak murni yang menerapkan teknik 
organik  namun di lahan bersebelahan 
tetap menggunakan pestisida kimia, secara 
tidak langsung pestisida tersebut  masuk ke 
dalam lahan organik dan mencemari lahan 
tersebut.

•	 Tanaman yang tidak menggunakan bahan 
kimia sama sekali labih rentan terhadap 
hama dan penyakit, hal ini mengakibatkan 
rendahnya produksi.

•	 Produk pertanian kurang awet dan mudah 
busuk.

•	 Tingginya biaya operasional dan rendahnya 
produksi mengakibatkan harga jual produk 
pertanian juga akan semakin tinggi sehingga 
sulit memasuki pasar lokal.   

Selain pencemaran pada lingkungan, 
pestisida juga dapat masuk ke dalam tubuh 
manusia melalui saluran pernafasan dan kulit, 
sehingga perlu diketahui bahwa insektisida dapat 
menimbulkan masalah baik bagi pekerja di lapang 
maupun konsumen. Ketikpedulian pengguna 
pestisida akan bahaya nampak jelas pada saat 
bekerja tidak menggunakan pengaman seperti 
masker, topi, pakaian yang menutupi seluruh 
tubuh dan lain-lain. Apabila alat pengaman 
tersebut tidak digunakan, maka pestisida dapat 
masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan saluran 
pernafasan.  Pestisida dengan jenis insektisida 
memiliki angka persentase tertinggi di Indonesia, 
hal ini dikarenakan digunakan untuk lahan 
pertanian. Beberapa contoh pestisida dan gejala 
keracunan pada manusia sebagai berikut:
1. Insektisida

•	  Organochlorin, golongan ini terdiri atas 
ikatan karbon, klorin dan hydrogen. 
Insektisida jenis ini masih digunakan di 
negara-nagara yang sedang berkembang 
karena murah, daya kerja yang efektif 
dan sifatnya persisten. Organochlorin 
dibagi dalam beberapa bagian yaitu 
Dichlorodifenil (DDT, metasichlor dan 
metiochlor), Siklodin (aldrin, dieldrin 
dan heptachlor). Gejala keracunan 
akut dan kronis akibat organochlorin 
adalah; pusing, sakit kepala, mual, lemah 
kehilangan berat badan, nafsu makan 
berkurang, otot lemah terjadi tekanan 
pada syaraf.

•	 Piretroid, terbagi atas dua yaitu piretroid 
alam merupakan insektisida alami 
dari ekstrak bunga chrysanthemum 
dan phyretrum cinerariaefollium yang 
sangat efektif, merupakan racun syaraf, 
meskipun toksisitasnya jarang terlihat 
pada mamalia. Gejala keracunan akibat 
piretroid ini adalah; parestesia (kebal, 
kesemutan pada kulit), eksitasi saraf, 
konvulsi dan kematian.

•	 Organofosfat dan karbamat, jenis 
insektisida ini sering disebut sebagai 
insektisida antikolinesterase karena 
keduanya memiliki efek yang sama 
dalam sistem saraf (perifer dan pusat), 
walaupun masing-masing memiliki 
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ikatan dan struktur kimia yang berbeda. 
Gejala keracunan insektisida jenis 
organifosfat adalah; peningkatan 
kelenjar ludah, kelenjar air mata, 
berkeringat, miosis, penglihatan kabur. 
Pada saluran pencernaan terjadi mual, 
sakit tulang belakang, diare buang air 
tidak menentu, pembengkakan dan kram 
selanjutnya penurunan tekanan darah, 
detak jantung menurun.  Hasil penelitian 
yang pernah dilakukan untuk menguji 
tingkat kesehatan penduduk akibat 
paparan organophosphate dan karbamat 
di daerah sentra produksi padi , sayuran 
dan bawang merah menunjukan bahwa 
aktivitas asetilkolinesterase kurang dari 
4500 UI pada daerah petani di Kabupaten  
Brebes sebanyak 32,53% petani, di 
Cianjur 43,75% dan di Indramayu 
40%. Aktivitas kolinesterase kurang 
dari 4500 UI merupakan indikator 
adanya keracunan kronis (Aditya, 2007). 
Penelitian lain menunjukan bahwa luas 
kulit yang terbuka akan mempengaruhi 
residu pestisida yang masuk ke dalam 
tubuh melalui kulit. Bukan hanya petani, 
masyarakat yang tinggal di sekitar 
pertanian juga dapat terpapar pestisida 
organofosfat. 

2. Herbisida
 Herbisida berfungsi untuk mengendalikan 

dan membunuh gulma yang terdiri dari 
berbagai jenis ikatan kimia seperti karbamat, 
phenol, aniline, asam amini dan lain-lain. 
Pada umumnya herbisida menunjukan 
toksisitas yang rendah pada vertebrata, 
tetapi senyawa bispiridil atau disebut sebagai 
paraquat sangat beracun. Herbisida ini 
dapat mengakibatkan iritasi pada kulit dan 
dermatitis.

3. Fungisida
 Bahan digunakan secara ekstensif sebelum 

dan sesudah panen, untuk mencegah 
terjadinya kerusakan pada tumbuhan akibat 
spora jamur atau fungi pada kondisi di 
bawah optimum terutama kelembaban 
dan temperature. Fungisida biasanya 
menyebabkan efek akut pada manusia 
dengan LD50 : 800 – 10000mg/kg berat 

badan. Bila terpapar oleh fungisida 
maka akan terjadi iritasi dan dermatitis. 
Kebanyakan fungisida dapat menyebabkan 
iritasi pada saluran pernafasan, selaput 
lender, membrane mata dan hidung. Semua 
bersifat sitotoksik dan arena mutagenik 
dapat mengakibatkan mutasi, kanker dan 
teratogenik. Beberapa fungisida yang umum 
digunakan adalah ditiokarbamat, terutama 
etilen bisditio karbamat kelompok yang 
didegradasi menjadi etilentio urea yang 
diketahui sebagai anti tiroid, zat mutagenik, 
karsinogenik dan teratogenik.

4. Rodentisida
 Pengawasan binatang mengerat merupakan 

aspek yang sangat penting pada saat sebelum 
dan sesudah panen, juga untuk pengawasan 
penyakit. Rodentisida tersusun dalam 
berbagai struktur kimia yang mekanisme 
kerjanya juga bervariasi tergantung pada 
spesies yang menjadi targetnya. Bila secara 
kebetulan atau sengaja termakan, rodentisida 
bias mengakibatkan keracunan yang serius 
terutama karena dosisnya yang tinggi. 
Beberapa rodentisida yang sering digunakan 
adalah :
•	 Zink phosphide, merupakan rodentisida 

yang murah dan efektif, bila termakan 
ataupun bereaksi dengan air akan 
melepaskan posphine, tidak stabil 
dan merupakan molekul reaktif yang 
mengakibatkan kerusakan membrane 
sel.

•	 Flouro asetat, berbau dan mudah teresap 
pada usus dan mengihibisi enzyme, 
umumnya pada semua spesies yang 
termasuk dalam metabolism glukosa, 
akhirnya menimbulkan efer terhadap 
jaringan yang menyimpan energy. Gejala 
keracunan berupa perdarahan pada 
hidung, saluran pencernaan dan pada 
persendian.

5. Fumigan
 Fumigan merupakan kelompok zat yang 

mudah menguap secara alamiah. Beberapa 
fumigan berada dalam bentuk gas dalam 
temperatur ruang dan yang lain dalam bentuk 
cair dan padat. Fumigan umumnya mudah 
diserap oleh kulit, saluran pernafasan dan 
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saluran pencernaan. Bila mata terpapar 
oleh fumigant maka akan menyebabkan 
korosi pada kornea. Absorbsi kulit akan 
mengakibatkan edema pada paru-paru. 
Pestisida memiliki cukup bayak dampak 
yang sangat merugikan bagi kehidupan 
manusia dan lingkungan pertanian.

Menurut Pandit 2006 cit, Sofia, 2007 
tingkat keracunan pestisida dibagi atas tiga 
tingkatan    yaitu : acute poisoning yaitu 
keracunan yang terjadi akibat masuknya sejumlah 
besar sekaligus ke dalam tubuh, dengan gejala 
mual, muntah, sakit kepala, pusing dan kejang 
otot. Sub-acute poisoning merupakan keracunan 
yang disebabkan sejumlah kecil pestisida masuk 
ke dalam tubuh namun terjadinya berulang-
ulang. Chronic poisoning yaitu keracunan 
akibat masuknya sejumlah kecil pestisida dalam 
waktu yang lama dan pestisida mempunyai 
kecenderungan untuk terakumulasi dalam tubuh. 
Bagaimana cara untuk tetap menggunakan 
pestisida, guna membantu mempertahankan 
produksi hasil panen namun tidak menimbulkan 
pencemaran terhadap lingkungan, hasil penen dan 
berdampak buruk terhadap kesehatan, untuk itu 
perlu dipikirkan menajemen dalam penggunaan 
pestisida secara baik dan benar.
Dampak Pestisida Pada Lingkungan

Penyemprotan pestisida akan berada di 
udara, dan lama kelamaan akan jatuh ke tanah. 
Untuk jenis pestisida yang tidak mudah menguap 
akan berada dalam tanah terutama dari golongan 
organoklorin karena sifatnya yang persisten, 
walaupun ada beberapa jenis pestisida di dalam 
tanah dapat didegradasi oleh mikroorganisme 
seperti fenithrithion dapat di degradasi oleh 
Bacillus subtils menjadi aminofenithrithion. 
Tanah di daerah Lembang dan Gambung-
Bandung mengandung residu jenis pestisida 
Klorphirifos dengan konsentrasi antara 0,136 
ppm dalam tanah Lembang dan 0,699 ppm, dalam 
tanah Gambung ( Rosliana, 2001 cit Aditya, 
2007).   Residu pestisida dalam air akan masuk 
ke tanah dan oleh air hujan akan dibawa ke sungai 
dan sumur sehingga dapat merusak ekosistem 
perairan. Beberapa penelitian mengenai kualitas 

air ditemukan residu pestisida organofosfat 
dari jenis klorpirifos dalam air baku untuk air 
minum di Surabaya 3,15 ppm, di Bandung 
intake Cikapundang : 0,29 ppm, di Jakarta 
intake Ciliwung 0,73 ppm dan di Tangerang 
intake Cisadane : 0,36 ppm ( Muliayana, 1993 
cit Aditya, 2007).

Residu pestisida juga terdapat pada 
semua bagian tanaman seperti batang, daun, 
buah dan juga akar. Walaupun sudah dicuci 
atau dimasak residu masih terdapat pada bahan 
makanan. Sebagai contoh residu insektisida 
dari golongan organofosfat pada berbagai jenis 
sayuran seperti bawang merah 0,565  - 1,617 
pmm, kentang 0,125 – 4,333 ppm, Cabe dan 
wortel mengandung 6,11 mg/kg, detalmetrin 7,75 
mg/kg (Sumirat, 2003 cit Aditya, 2007), dengan 
demikian bahan pangan yang masih mengandung 
residu pestida akan termakan oleh menusia dan 
tentunya dapat menimbulkan efek  berbahaya 
terhadap kesehatan manusia. Melihat fakta 
dan dilema  di masyarakat Indonesia, untuk itu 
perlu dikembangkan pemanfaatan bioinsektisida 
yang tidak menimbulkan pencemaran pada 
lingkungan pertanian, dan juga kesehatan 
manusia dan lingkungannya.  Residu pestisida 
di lingkungan kerja pada daerah pertanian, 
sehingga perlu diketahui bahwa insektisida ini 
dapat menimbulkan masalah kesehatan pekerja di 
pertanian atau petani termasuk juga pencampur 
pestisida. Kebanyakan petani di Indonesia 
mengetahui bahaya pestisida, namun mereka 
tidak peduli dengan akibatnya hal ini ditunjukan 
dengan tidak menggunakan pengaman seperti 
masker, topi, pakaian yang menutupi seluruh 
tubuh dan lain-lain ketika bekerja menggunakan 
pestisida. Apabila pengaman ini tidak digunakan 
maka pestisida akan masuk melalui kulit, 
dan saluran pernafasan.  Residu pestisida di 
udara. Pestisida dapat berada di udara setelah 
disemprotkan dalam bentuk partikel air atau 
partikel yang terformulasi jatuh pada tujuannya. 
Kebanyakan penggunaan pestisida ini dilarutkan 
dengan air. Partikel pestisida berukuran 200 mm, 
dalam waktu 56 detik akan jatuh pada 21 m, 
sedangkan partikel dengan ukuran 50 mm jatuh 3 
cm dalam waktu 3,5 detik (Soemirat, 2003).  
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BIOInSeKtISIDa  SeBagaI  
aLternatIF PengenDaLIan raMaH 

LIngKUngan
Adanya kekuatiran akan pengaruh 

negatif tentang pemakaian agrokemikal telah 
meningkatkan perhatian masyarakat kepada 
bioinsektisida sebagai salah satu alternatif 
teknologi untuk menurunkan populasi hama. 
Pengendalian dengan memanfaatkan musuh 
alami dirasa sangat baik dan aman, karena 
tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 
Penggunaan agensia patogen seperti bakteri, 
jamur dan virus merupakan salah satu 
alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan  
pengendalian hama secara hayati.  Bioinsektisida 
membunuh dengan cara yang sangat berbeda 
dengan insektisida sintetis. Sebagian mikroba 
entomopatogen memperbanyak diri di dalam 
tubuh serangga inang (Bahagiawati, 2007). 
Bakteri dan virus harus termakan oleh serangga 
untuk menyebabkan infeksi dan tidak merupakan 
racun kontak, artinya insektisida biologi tidak 
akan berpengaruh apapun terhadap serangga 
yang hanya menyentuhnya kecuali pada golongan 
jamur. Aplikasi bioinsektisida ini memerlukan 
teknik khusus. Masih cukup sulit bagi petani 
awam untuk membuat sendiri pestisida biologi 
ini. Dalam melakukan proses perbanyakan 
mikroorganisme entomopatogen di lapangan, 
petani memerlukan bimbingan khusus dan 
intensif dari para ahli.

Bacillus thuringiensis merupakan famili 
bakteri  yang memproduksi Kristal protein pada 
saat bersporulasi. Bioinsektisida ini merupakan 
90–95% dari bioinsektisida yang dikomersialkan 

untuk dipakai oleh petani di berbagai negara. 
Dengan kemajuan teknologi gen insektisidal 
Bt telah dapat diisolasi dan diklon sehingga 
membuka kemungkinan untuk diintroduksi 
ke dalam tanaman. Produksi bioinsektisida 
berkembang dengan cepat dan diperkirakan 
mencapai 11% per tahun. Produk ini digunakan 
sebanyak 10-50 gram per acre dan toksisitanya 
berlipat kali dibandingkan piretroid sintetik 
(Fieldman, 1997).   Beberapa subspecies 
dari bakteri Bt yaitu kurstaki, aizawai, sotto, 
entomocidus, Berliner dan israelansis. Dalam satu 
subspecies Bt dijumpai beberapa Janis strain Bt 
seperti HD-1, HD-5. Umumnya lebih dari satu 
Kristal protein ditemukan dalam strain Bt (Tabel 
1). Gen yang mengkode Kristal protein yang 
dihasilkan oleh bakteri ini telah diisolasi dan 
dikarakterisasi, dikenal dengan sebutan gen cry 
yang berasal dari crystal.

Kristal endotoksin Bt telah dikelompokan 
menjadi tujuh kelas utama dimana pengetahuan 
tentang mekanisme cara kerja dari endotoksin 
ini penting untuk menentukan proses kunci yang 
bertanggung jawab terhadap kespesifikan dari 
Kristal protein. Faktor utama yang menentukan 
kisaran inang dari Kristal protein adalah perbedaan 
pada midgut larva yang mempengaruhi proses 
kelarutan dan prosesing Kristal dari tidak aktif 
menjadi aktif pada spesies-spesies serangga.

Berhasilnya isolasi strain Bt, tidak 
merupakan garansi untuk mendapatkan 
bioinsektisida Bt yang dapat digunakan oleh 
petani. Untuk dapat dikomersialkan strain Bt 
tersebut harus dapat diproduksi secara masal yang 
diawali dengan proses sebagai berikut:

tabel 1. Klasifikasi Kristal protein (cry) Bacillus thuringiensis dan spesifikasi terhadap serangga dan nema-
tode (Margino dan Mangoendihardjo,2002)

No Klas Contoh Kelompok hama/
nematoda

1 I Cry1Aa, Cry 1Ab, Cry1Ac,  Cry 1Cb, Cry1F Lepidoptera

2 II CryIIA, CryIIB, CryIIC Lepidoptera

3 III CryIIIA, CryIIIB, CryIIIC Coleoptera

4 IV CryIVB, CryIVC Diptera

5 V CryV Lepidoptera dan 
Coleoptera

6 VI CryVI Nematoda

7 IX CryIXF Lepidoptera
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1. Fermentasi, proses ini dapat mengikuti 
proses fermentasi konvensional yang 
umumnya digunakan untuk fermentasi 
bakteri. Beberapa perbaikan telah diterapkan 
terutama  perbaikan media biakan, 
system aerasi dan formulasi (Burges, 
1986). Perbaikan media umumnya untuk 
mendapatkan media yang lebih murah dan 
dapat ditemukan di lokasi setempat.

2. Formulasi, Bahan aktif Bt umumnya 
diformulasi dalam bentuk dust atau granular 
dalam formulasi ini sering ditambahkan 
additive yang berfungsi memperbaiki 
persistensi, mengurangi degradasi Kristal 
Bt yang disebabkan kontaminasi dengan 
protease, melindungi dari sinar uv, dan 
mencegah berkecambahnya spora karena 
air atau larutan yang ada pada permukaan 
daun tanaman. Beberapa additive merupakan 
feeding stimulant  atau materi yang 
memperbaiki aplikasi atau retensinya. 
Semula persistensi Bt mempunyai jangka 
waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 
4 hari atau lebih kurang namun sekarang 
bioinsektisida Bt yang baru dapat bertahan 
sampai 10 hari (Dent, 1993). Inaktivasi 
Kristal Bt oleh sinar uv merupakan faktor 
pembatas utama dalam aplikasi di lapang. 
Salah satu solusi adalah memberikan zat 
yang dapat melindungi dari sinar uv dalam 
formulasinya. Materi yang dapat dipakai 
seperti congo red dan folic acid.

Hasil dari penelitian di lapang menunjukkan 
adanya variasi, tetapi umumnya menyatakan 
hasil yang positif terhadap hama di lapangan 
seperti Spodoptera sp, Helicoverpa armigera, 
Lepidoptera dan lain sebagainya. Beberapa 
faktor yang menentukan keberhasilan pemakaian 
microbial di lapangan antara lain distribusi spora 
yang tidak merata, laju konsumsi serangga atau 
larva, variasi larutan spora dalam tanki, ukuran 
droplet (Dent, 1993). Aplikasi Bt di lapangan 
dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti  
menggunakan cnapspack spayers, hand bait, dust 
blower dan kapal terbang.   Kebanyakan mikroba 
seperti  virus, bakteri harus termakan oleh serangga 
untuk mengakibatkan infeksi dan tidak merupakan 
racun kontak. Artinya, insektisida biologi tidak 
akan berpengaruh apapun terhadap serangga yang 

hanya menyentuhnya terkecuali pada golongan 
jamur. Beberapa jamur entomogeneus telah 
diproduksi secara komersial dewasa ini untuk 
digunakan sebagai agensia pengendalian secara 
hayati. Metarrizium anizopliae, telah digunakan 
untuk mengendalikan Homoptera, Beauvaria 
bassiana dan Nomuraea rileyi. Sekarang ini 
sedang diusahakan produksinya secara besar-
besaran untuk pengendalian lapangan (Kirland, 
2004).

Vi r u s  s e r a n g g a  t e r u t a m a  d a r i 
nucleopolyhedrosis virus (NPV) diperkirakan 
memiliki potensi yang tinggi untuk digunakan 
sebagai agensia pengendali populasi serangga 
hama dari ordo Lepidoptera dan Coleoptera. 
Virus ini secara alami bersifat pathogen terhadap 
larva serangga dan memiliki target yang spesifik, 
contohnya HaNPV hanya menyerang H. armigera, 
tidak akan menyerang spesies lain sehingga tidak 
mengganggu spesies non-serangga serta spesies 
serangga yang bukan target. Virus serangga ini 
juga diketahui sangat virulen, mudah menyebar 
dalam suatu populasi dan persisten dalam 
jangka waktu lama apabila kondisi lingkungan 
memungkinkan (Volkman, 1996). Telah diketahui 
bawa infeksi larva serangga oleh NPV akan 
mengakibatkan rusaknya sel-sel kolumnar yang 
terdapat di dalam saluran usus pencernaan bagian 
tengah diduga akan mengakibatkan kerusakan 
sistim pencernaan dan menurunkan konsumsi 
makan.

Namun demikian sebagai agensia 
p e n g e n d a l i  p o p u l a s i  s e r a n g a  h a m a , 
patogen serangga juga memiliki beberapa 
kekurangan.  Keberhas i l an  mikrob ia l 
pestisida tidak hanya tergantung dari faktor-
faktor yang telah dikemukakan di atas tetapi 
juga keberhasilan dalam menciptakan pasar. Jika 
pasar tidak tercipta maka usaha untuk membuat 
biopestisida yang memerlukan biaya mahal akan 
sia-sia. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 
memproduksi secara masal suatu agen insektisidal 
mikrobial dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam 
Gambar 1 diterangkan langkah-langkah mulai 
penentuan hama target yang akan ditangani, 
identifikasi pasar penentuan patogen dan proses 
identifikasi strain serta perbanyakan masalnya. 
Langkah berikutnya adalah paten dan penetapan 
jaringan distribusi serta penjualan produk.



�7

J.V. Hasinu

Jurnal Agroforestri  Volume IV Nomor 1 Maret 2009

PrOSPeK
Dengan diperbaikinya sistem perbanyakan 

dan formulasi bioinsektisida maka pengendalian 
dengan cara ini tetap merupakan komponen yang 
penting dalam pengendalian hayati. Perbaikan 
sistem fermentasi dan formulasi merupakan 
bidang penelitian yang  seharusnya mendapat 
perhatian. Hal ini memungkinkan Indonesia dapat 
memproduksi dan menggunakan bioinsektisida 
lokal yang lebih murah harganya dibandingkan 
bioinsektisida impor. Penelitian tentang tanaman 

Gambar 1. Skema tahapan komersialisasi bioinsektisida.

transgenik baik di luar negeri atau di Indonesia 
telah berkembang pesat. Tanaman transgenik di 
luar negeri telah dikomersialkan dan permintaan 
benihnya meningkat karena dapat menurunkan 
biaya produksi akibat penggunaan pestisida. 
Seiring dengan perakitan tanaman transgenik 
Bt lainnya,  mengenai dampak negatif tanaman 
transgenik Bt dan managemen resistensi 
terhadap Bt juga telah berkembang.  Hal ini 
membantu kita untuk merancang penelitian yang 
bertujuan sama untuk kondisi Indonesia. Dengan 
berkembangnya penelitian tersebut, diharapkan 

Tentukan hama target – identifikasi pasar

Cari patogen potensial

Seleksi strain

Kembangkan proses   Mulai mengurus paten

Uji patogenisitas di laboratorium

Kembangkan formulasi

Produk Jual
Tentukan jaringan distributor 

Dapatkan approval

Mohon regristrasi

Dapatkan data

Uji patogenisitas di lapang (skala kecil)

Uji lapang Adakan safety test 

Produksi masal

Pertahankan kemurnian strain Pelajari cara kerja 

Perbanyakan in  vitro/in vivo

Konsentrasi/kehilangan air

Stabil

Kembangkan Quality control
Kembangkan    

rekomendasi cara 
pemakaian 

Produksi skala 
pabrik 

Kembang strategi  pemasaran 

Register  trade mark 
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Pestisida, Dampak Dan Upaya Pencegahannya Menggunakan Bioinsektisida

dapat menghasilkan suatu paket teknologi yang 
ramah lingkungan dibandingkan teknologi 
pestisida yang umum digunakan saat ini.
Sumber: Dent (1993).

KeSIMPULan 
 Dari tulisan ini dapat disimpulan bahwa  

pestisida kimia dapat dibuktikan dengan nyata 
dan jelas memberikan dampak buruk terhadap 
manusia dan lingkungan. Bioinsektisida dapat 

dikomersialksn melalui suatu proses yang 
dimulai dengan identifikasi hama, seleksi isolat 
potensial, perbanyakan masal dengan fermentasi 
dan formulasi. Penggunaan bioinsektisida 
mempunyai prospek  baik di luar maupun 
dalam negeri oleh karena itu perlu dilakukan 
screening dan karakterisasi jenis-jenis patogen 
asal Indonesia untuk dikembangkan menjadi 
agensia pengendalian hayati potensial. 
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