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aBStraCt

Pathogenicity test culture of Beauveria bassiana with different incubation periods  
on adult Cylas formicarius was conducted at the Entomology Laboratory, Biology 
Faculty, Gadjah Mada University.  The research aims to understand the pathogenicity 
and value of LC50 of B. bassiana with different incubation periods against adult C. 
formicarius.  C. formicarius was reared on sweet potato as the stock culture. B. 
bassiana was cultured in SDAY medium with incubation periods of 21, 28, 35, 42 and 
49 days.  Inoculum suspension for the test used multilevel concentrations. The test 
used the Dipping Method. Each treatment consisted of ten insects and was replicated 
five times. The percentage of mortality was observed and data were  Probit analyzed.  
The results of the study showed that the culture B. bassiana  with incubation period of    
21 days had the highest pathogenicity with Value LC50 = 2,45 x 108 spore / ml and an 
incubation period of 49 days had the lowest pathogenicity with value LC50 = 3,662 x 
109    spore/ml. It was concluded that longer incubation periods had lower pathogenicity 
against adult C. formicarius.
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PenDaHULUan
Ubijalar (Ipomoea batatas L.) merupakan 

tanaman sumber karbohidrat yang penting 
disamping padi , jagung dan umbu-umbian 
lainnya. Umbi ubi jalar kaya energi, vitamin A dan 
C sedangkan daunnya mengandung mineral dan 
vitamin A  (Setyono et al., 1995).   Di Indonesia 
status ubi jalar sebagai komoditas pangan belum 
setaraf dengan padi dan jagung. Penggunaan 
ubi jalar sebagai makanan pokok sepanjang 
tahun terbatas dikomsumsi  oleh penduduk pada 
daerah tertentu (Rukmana,1997). Di luar negeri 
khususnya Negara-negara maju ubi jalar dijadikan 
bahan baku aneka industri seperti industri 
fermentasi, tekstil, lem, kosmetika, farmasi 
dan sirup. Di Amerika serikat prodiksi ubijalar 
dijadikan bahan pengganti kentang dan 60-70 
% digunakan sebagai bahan konsumsi manusia. 
Umbi ubijalar merupakan sumber kalori sebesar 
215 kal sedangkan jagung dan padi hanya 176 
kal. Ubijalar sangat penting dalam diversifikasi 
makanan penduduk (Rukmana,1997)

Salah satu kendala dalam mempertahankan 
produksi dan kualitas ubi jalar adalah serangan 

Cylas formicarius. Hama ini merupakan hama 
utama pada ubi jalar di daerah tropis. Larva dan 
imago menyerang umbi di lapangan maupun di 
tempat-tempat penyimpanan (Jasson et al., 1989). 
Kerusakan yang utama pada umbi karena larva 
menggerek dan membuat lubang-lubang gerekan 
yang berisi kotoran-kotorannya menyebabkan 
lubang bekas gerekan dan sekitarnya akan 
berwarna hitam dan menimbulkan gejala burik 
(Kalshoven, 1981). Kehilangan hasil oleh hama 
ini berkisar antara 5 – 100 % tergantung dari 
daerah, musim dan cara bercocok tanam. Serangan 
ringan oleh hama ini dapat mengurangi kualitas 
umbi karena umbi menjadi kehijau-hijauan dan 
terasa pahit (Sutiharni, 1998).

Pengendalian yang dilakukan adalah 
ketepatan waktu panen, pembumbunan. sanitasi, 
rotasi tanaman  dan penggunaan varietas  tahan. 
Penggunaan insektisida tidak efektif  karena 
C. formicarius makan dan berkembang dalam 
umbi disamping itu biaya pengendalian menjadi 
lebih mahal dan menyebabkan dampak negatif 
bagi manusia dan lingkungan. Sehingga perlu 
di cari alternatif pengendalian yang lain.salah 
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satu alternatif tersebut adalah pengendalian 
hayati. Salah satu agensia hayati yang telah 
diketahui bersifat patogenik terhadap serangga 
adalah Jamur Beauveria bassiana (Bals.)Vuill.  
B. bassiana mampu menginfeksi serangga pada 
berbagai umur dan stadia perkembangan dan 
menimbulkan epzootik alami (Ferron, 1982).B. 
bassiana juga telah diujikan terhadap beberapa 
anggota Lepidoptera seperti Ostrinia furnacalis, 
spodoptera litura dan Darna catenata (Daud et 
al., 1994).

Pertumbuhan patogen pada suatu media 
dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain jenis 
media, kandungan nutrisi pada media dan kondisi 
lingkungan. Sporulasi   B. bassiana pada media 
padat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
kandungan nutrient dalam medium, temperatur, 
cahaya dan kelembaban relatif (Griffin, 1981). 
Spora akan berkecambah jika tersedia nutrient 
yang sesuai untuk pertumbuhannya  (Robinson, 
1978). Masa inkubasi biakan juga berpengaruh 
terhadap pertumbuhan dan perkecambahan 
spora karena berhubungan dengan tersedia 
nutrient untuk pertumbuhan. Makin lama masa 
inkubasi biakan makin menurun jumlah spora 
yang dihasilkan dengan demikian patogenisitas 
menjadi rendah. Berdasarkan hal tersebut maka 
perlu dilakukan pengujian patogenisitas biakan 
B. bassiana yang yang berbeda masa inkubasi 
terhadap C. formicarius. Penelitian ini bertujuan 
untuk menentukan patogenisitas biakan  B. 
bassiana dengan masa inkubasi yang berbeda 
terhadap imago C. formicarius dan mengetahui 
jumlah spora dari masing-masing biakan B. 
bassiana yang masa inkubasinya berbeda.

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium 

Entomologi Fakultas Biologi, Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta.  Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : Kumbang C. formicarius, 
umbi ubi jalar, Media SDAY, Jamur B. bassiana, 
Alkohol 90 %, tween 20 dan   bahan-bahan bantu 
lainnya.  Sedangkan peralatan yang digunakan 
adalah : Stoples plastik ukuran diameter 14 cm  
dan tinggi 16,5 cm, botol kaca berukuran diameter 
5 cm dan tinggi 9 cm, cawan Petri, Tabung reaksi, 
jarum ose, lampu spirtus, Inkubator, Autoklaf, 

Haemocytometer, Mikroskop dan alat Bantu 
lainnya
Perbanyakan serangga uji

Umbi yang sudah terserang dikumpulkan 
dari pasar kemudian di tempatkan pada stoples 
plastik ditutup dengan kain kasa selanjutnya 
disimpan sampai kumbang keluar. Satu hari 
setelah kumbang keluar dari umbi dipisahkan dan 
dipelihara pada stoples lain dan diberi pakan umbi 
ubi jalar. Penggantian pakan dilakukan setiap 4 
hari. Umbi yang sudah diganti di pindahkan ke 
stoples yang lain sampai kumbang dewasa baru 
keluar dari umbi. Kumbang ini yang digunakan 
sebagai serangga uji.
Perbanyakan Jamur B. bassiana

Perbanyakan jamur  B. bassiana dilakukan 
dengan menumbuhkan pada  media SDAY sampai 
didapatkan biakan murni pada agar miring dan 
diinkubasikan selama 21, 28, 35, 42 dan 49 
hari. 
Pengujian  B bassiana pada Kumbang C. 
formicarius

Hasil biakan yang telah diinkubasikan 
selama 21, 28, 35, 42 dan 49 hari diambil dengan 
menggunakan jarum ose secara aseptik kemudian 
dimasukkan kedalam tabung reaksi yang sudak 
diisi 5 ml aquades steril ditambah 1 tetes 
tween 20 kemudian dikocok hingga homogen. 
Kemudian dibuat seri pengenceran hingga  5 
tingkat konsentrasi  yaitu 104, 105, 106, 107, 
108 dan diujikan pada kumbang C. formicarius 
sebanyak 20 ekor dan diulang sebanyak 3 kali 
sebagai kontrol digunakan air steril. Perlakuan 
dilakukan dengan metode pencelupan selama 
3 detik. Setelah inokulasi serangga di pelihara 
dalam stoples kaca dan di beri pakan umbi jalar. 
Pengamatan dilakukan terhadap persentase 
mortalitas imago, dan jumlah spora dari tiap 
konsentrasi perlakuan.
analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan 
analisa Probit (Finney, 1971) untuk mendapatkan 
nilai LC50, bila terjadi kematian pada kontrol, 
maka dikoreksi dengan rumus Abbot sebagai 
berikut:
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Dimana :
P  =  Persentase mortalitas terkoreksi
P, =  Persentase Mortalitas pengamatan
C =  Persentase Mortalitas pada Kontrol

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Jumlah Spora
Hasil perhitungan jumlah spora untuk 

masing-masing masa inkubasi berbeda-beda.  
Jumlah spora pada masa inkubasi 21 hari 3,77 x 
108 spora/ml, masa inkubasi 28 hari 5,87 x 107 
spors/ml, masa inkubasi 35 hari 4,73 x 106, masa 
inkubasi 42 hari        3,73 x 106 dan masa inkubasi 
49 hari 3,34 x 105. Hasil perhitungan jumlah 
spora tersebut  menunjukkan bahwa makin lama 
masa inkubasi, jumlah spora B. bassiana makin 
berkurang. (Tabel 1). Hal ini disebabkan karena 
semakin lama masa inkubasi, semakin berkurang 
nutrient yang dikandung dalam media, sehingga 
spora yang dihasilkan semakin sedikit. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Griffin (1981) bahwa 
kandungan nutrient dalam medium pertumbuhan 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
sporulasi.Spora akan berkecambah jika tersedia 
nutrient yang sesuai. 

tabel 1. Jumlah Spora B. bassiana  
Pada Masa Inkubasi yang Berbeda

Umur Biakan (hari) Jumlah Spora 
(spora/ml)

21 3,77 x 108

28 5,87 x 107

35 4,73 x 106

42 3,73 x 106

49 3,34 x 105

Persentase Mortalitas  Imago Cylas 
formicarius

Mortalitas imago C. formicarius pada 
perlakuan B. bassiana masa inkubasi 21 hari 
mulai terjadi pada hari ketiga setelah perlakuan..
pada konsetrasi tertinggi Mortalitas 100% terjadi 
pada hari ke-16 setelah perlakuan sedangkan 
pada konsentrasi yang rendah mortalitas 100 % 
terjadi pada hari ke-32 setelah perlakuan. Pada 
kontrol tidak terjadi kematian. Mortalitas imago 
C. formicarius pada perlakuaan B. bassiana masa 
inkubasi 28 hari menunjukkan bahwa kematian 
terjadi pada hari ke-4 setelah perlakuan dan 
mortalitas 100 % pada konsentrasi tertinggi terjadi 

pada hari ke-20 sedangkan pada konsentrasi 
terendah terjadi pada hari ke-35 setelah perlakuan. 
Pada kontrol tidak terjadi kematian.

Mortalitas imago C. formicarius pada 
perlakuaan B. bassiana masa inkubasi 35 hari 
menunjukkan bahwa kematian terjadi pada 
hari ke-4 setelah perlakuan dan mortalitas 
100 % pada konsentrasi tertinggi terjadi pada 
hari ke-22 setelah perlakuan sedangkan pada 
konsentrasi terendah terjadi pada hari ke-37 
setelah perlakuan. Pada kontrol tidak terjadi 
kematian.  Mortalitas imago C. formicarius 
pada perlakuaan B. bassiana masa inkubasi 42 
hari menunjukkan bahwa kematian terjadi pada 
hari ke-5 setelah perlakuan dan mortalitas 100 % 
pada konsentrasi tertinggi terjadi pada hari ke-29 
sedangkan pada konsentrasi terendah terjadi pada 
hari ke-40 setelah perlakuan.Pada kontrol tidak 
terjadi kematian.  Mortalitas imago C. formicarius 
pada perlakuaan B. bassiana masa inkubasi 49 
hari menunjukkan bahwa kematian terjadi pada 
hari ke-7 setelah perlakuan dan mortalitas  100 % 
pada konsentrasi tertinggi terjadi pada hari ke-35 
sedangkan pada konsentrasi terendah terjadi pada 
hari ke-50 setelah perlakuan.Pada kontrol tidak 
terjadi kematian.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada 
imago yang mendapat perlakuan        B. bassiana 
masa inkubasi 21 hari persentase mortalitas 
100 % dicapai pada waktu yang lebih cepat 
dibandingkan dengan perlakuan yang lain.Hal ini 
menunjukkan bahwa makin lama masa inkubasi 
biakan B. bassiana makin lambat menimbulkan 
kematian, ini disebabkan karena makin lama 
masa inkubasi biakan berarti ketersediaan nutrien 
untuk pertumbuhan spora makin sedikit dengan 
demikian jumlah spora yang dihasilkan semakin 
sedikit sehingga jumlah yang menempel pada 
permukaan tubuh imago makin berkurang dan 
kemungkinan spora yang mengadakan penetrasi 
kedalam tubuh juga sedikit, maka perkembangan 
penyakit akan semakin lambat. 
nilai LC50 Beauveria bassiana yang berbeda 
Masa Inkubasi terhadap Imago Cylas 
formicarius

Hasil analisis Probit menunjukkan bahwa 
biakan B. bassiana dengan masa inkubasi 21 hari 
memiliki patogenisitas yang tinggi (LC50 = 2,445 
x 108 spora / ml) dengan fiducial limit  1,269 x 
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108 sampai 4,713 x 108 spora / ml  sedangkan 
patogenisitas yang terendah pada masa inkubasi 
49 hari (LC50 = 3,662 x 109 dengan fiducial limit 
2,038 x 109 sampai 6,854 x 1010 spora / ml. 
(Tabel 2).

tabel 2. Nilai LC50 B. bassiana 
pada Masa Inkubasi yang Berbeda

Umur Biakan 
(Hari)

Nilai LC50
(spora/ml)

Fiducial limit
(spora/ml)

21 2,445 x 108
1,269 x 108 

– 4,713 x 108

28 5,474 x 108
2,840 x 108 

- 1,367 x 109

35 6,026 x 109
3,052 x 109 

– 1,189 x 1010

42 6,175 x 109
2,782 x 109 

– 1,371 x 1010

49 3,662 x 1010
2,038 x 109 

– 6,854 x 1010

Berdasarkan nilai LC50 dapat dikatakan 
bahwa makin lama masa inkubasi, makin 
banyak jumlah spora yang dibutuhkan untuk 
mematikan 50 persen imago C. formicarius. 
Hal ini  disebabkan karena makin lama masa 
inkubasi biakan B. bassiana makin berkurang 
jumlah spora yang dihasilkan sehingga jumlah 
spora yang menempel pada permukaan tubuh 
serangga semakin berkurang dan kemungkinan 
spora yang mengadakan penetrasi kedalam tubuh 
juga sedikit.

Nilai slop dari masing-masing  masa 
inkubasi biakan yang diujikan berbeda-beda. 

Slop tertinggi terdapat pada masa inkubasi 21 
hari yaitu sebesar 0,86 dikuti masa inkubasi 28 
hari: 0,83;  35 hari: 0,81; 42 hari:0,74 dan 49 
hari :0,65.(Tabel 3). Hal ini menunjukkan respon 
imago C. formicarius terhadap setiap perlakuan 
tidak sama, makin besar nilai slop berarti setiap 
pertambahan konsentrasi akan membunuh makin 
banyak imago C. formicarius.

KeSIMPULan
Dari hasil  Penelitian dapat di simpulkan 

bahwa : Jumlah spora pada biakan         B  bassiana 
tertinggi pada masa inkubasi 21 hari (3,77 x 108 
spora/ml) dan terendah pada masa inkubasi 49 
hari (3,34 x 105 spora/ml). Beauveria bassiana 
pada masa inkubasi biakan 21 hari mempunyai 
patogenisitas yang tinggi dan masa inkubasi 
49 hari mempunyai patogenisitas yang rendah. 
Makin lama masa inkubasi biakan B. bassiana 
patogenisitas makin rendah terhadap imago Cylas 
formicarius.  

tabel 3. Persamaan Garis Regresi Probit B. bassiana 
pada Masa Inkubasi Biakan yang Berbeada terhadap 

Imago C. formicarius.
Masa 

Inkubasi 
(hari)

Persamaan Garis Regresi 
Probit Slop SE 

slop

21 Y= 3,27915 + 0,86236 x 0,86 0,03
28 Y= 3,44886 + o,83188 x 0,83 0,029
35 Y= 3,24367 + 0,81074 x 0,81 0,033
42 Y= 3,43606 + 0,74296 x 0,74 0,025
49 Y= 3,68670 + 0,64945 x 0,65 0,026
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