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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komoditi perkebunan yaitu tanaman kelapa (Cocos nucifera) mempunyai 

arti ekonomi penting bagi masyarakat di Indonesia. Pernyataan tersebut dilihat 

dari seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh kelapa 

sebagai bahan dasar kopra, menjadi salah satu bahan industri dan perdagangan 

yang memberikan penghasilan cukup besar bagimasyarakat dan pemerintah. 

Pemerintah telah menaruh perhatian besar pada pertanaman kelapa, perhatian ini 

meliputi peremajaan dan perluasan areal tanaman kelapa (Mulyono, 2008). 

Perkebunan Indonesia khusus tanaman kelapa meningkat dari 1,66 juta 

hektar pada tahun 1969 menjadi 3,89 juta hektar pada tahun 2005. Meskipun luas 

areal meningkat, namun produksi pertanaman cenderung semakin menurun (tahun 

2001 rata-rata 1,3 ton/ha, tahun 2005 rata-rata 0,7 ton/ha) (Ditjen Bina Produksi 

Perkebunan, 2008). Selain itu, laju peningkatan produksi kelapa Indonesia (3,9%) 

tidak dapat mengimbangi laju peningkatan konsumsi (5,9%) sebagai akibat dari 

bertambahnya penduduk (Anonim, 2005). 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tahun 2009 

mengembangkan kebun kelapa rakyat seluas 800 hektar, masing-masing 500 

hektar di Kabupaten Dompu dan 300 hektar di Kabupaten Bima. Tahun 2010 luas 

lahan ditambah 1.200 hektar masing-masing 400 hektar untuk Kabupaten Lombok 

Utara, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Pembiayaannya ditanggung oleh 

pemerintah pusat. Pengembangan kelapa rakyat tersebut dilakukan di sepanjang 

kebun yang cocok untuk ditanami kelapa Genjah dan kelapa Dalam sebagai 

terobosan unggulan daerah yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan NTB. ‘’Selama 

ini kelapa rakyat dari NTB termasuk urutan besar di Indonesia,’’ kata Kepala 

Bidang Pengelolaan Lahan Dinas Perkebunan NTB Sukma Wijaya.Selama ini 

luas lahan kebun kelapa rakyat di NTB mencapai 120.000 hektar tetapi yang 

produktif baru 66.800 hektar. Setiap hektar terdapat 100 pohon dan baru bisa 



menghasilkan satu ton. Ini berarti total produksi kelapa NTB sebanyak 66.800 ton 

yang rinciannya 60% untuk kebutuhan rakyat dan 40% untuk industri minyak 

(Khafid, 2009). 

Produktivitas rendah merupakan salah satu permasalahan kelapa di 

Indonesia. Rendahnya produksi kopra/ha/tahun disebabkan (1) budidaya tanaman 

kelapa masih terbatas dan tanpa penambahan materi pendukung bagi tanaman, (2) 

komposisi tanaman kelapa yang dibudidayakan 60%-nya berumur lebih 60 tahun, 

(3) manajemen tanaman kurang diperhatikan, (4) hama dan penyakit tanaman, (5) 

permasalahan sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi perkembangan 

kelapa. Hal ini menyebabkan pendapatan petani terbatas, pasaran kelapa kurang 

berkembang, fluktuasi harga tidak stabil dan keragaman hasil tanaman kelapa 

(Mahmud, 1989). 

Penyebab penurunan produksi yaitu hama dan penyakit menjadi perhatian 

khusus, terutama pada tanaman perkebunan kelapa dengan hama utama kumbang 

badak (Oryctes rhinoceros). Berdasarkan data tanaman kelapa di Nusa Tenggara 

Barat yang terserang oleh kumbang kelapa ini mencapai 21.388 ha dari luas area 

40.000 ha selama satu tahun. Ini mencakup wilayah perkebunan kelapa di Pulau 

Lombok dan Sumbawa. Berdasarkan data terjadi penaikan dan penurunan 

serangan hama Oryctes rhinoceros, namun rata-rata selama 4 triwulan tercatat 

5.347 ha (Dinas Perkebunan Nusa Tenggara Barat, 2013). 

Mengarah pada pengaruh hama dan penyakit menyebabkan penurunan 

produksi, maka perlu dikendalikan. Namun melimpahnya sarang-sarang hama 

Oryctes rhiniceros di alam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

serangan hama O.rhiniceros ini. Hama dapat berkembang dengan pesat 

dikarenakan selain bahan organik, makanan hama O.rhiniceros juga tersedia di 

sarang. Oeh karena itu, pengendalian hama dan penyakit merupakan bagian dari 

pengelolaan perkebunan yang sangat menentukan. Selain itu adanya hama dan 

penyakit menjadi faktor kritis yang bukan hanya menurunkan produksi dan 

keuntungan, melainkan dapat menghancurkan usaha perkebunan (Evizal, 2014). 

Cara pengendalian hama Oryctes rhinoceros pada tanaman kelapa telah 

banyak dilakukan. Namun hama O.rhinoceros ini sulit dikendalikan dengan cara 
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fisik, mekanis, maupun kimiawi mengingat cara dan keadaan lingkungan 

hidupnya yang kurang menguntungkan dikendalikan dengan cara tersebut. Lebih-

lebih yang terjadi pada pohon tua (produksi) dengan ketinggian yang cukup. 

Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) diartikan sebagai cara pengendalian 

yang memanfaatkan dan meningkatkan proses serta mekanisme pengendalian 

alami (natural control) yang selalu bekerja di ekosistem pertanian. Sebagai hasil 

interaksi antar komponen yang rumit dan dinamis, maka dihasilkan keadaan 

seimbang pada populasi antara hama dan pengendali hayati berupa parasitoid, 

predator, dan patogen (Untung, 2006).  

Berkat penelitian yang terus menerus dilakukan oleh para peneliti, saat ini 

telah ditemukan cara pengendalian hama tersebut dengan mikroorganisme berupa 

cendawan Metarrhizium anisopliae yang merupakan salah satu agen pengendali 

hayati. Cendawan ini banyak  digunakan di daerah – daerah penghasil kelapa, 

sebagai salah satu teknik pengendalian dan hasilnya signifikan. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan kajian tentang “Patogenesitas Agen Pengendali Hayati Isolat 

Lokal Lombok Metarrhizium anisopliae untuk Mengendalikan Penggerek 

Pucuk Kelapa Oryctes rhinoceros ”.  

 

 

 

 

 

 



1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui patogenesitas cendawan Isolat 

Lokal Lombok Metarrhizium anisopliae terhadap larva hama Oryctes rhinoceros 

pada berbagai sarang dan formulasi di Perkebunan Kelapa di Suranadi Lombok 

Barat. 

1.2.2. Kegunaan 

1. Menambah  sumber pustaka dan informasi kepada masyarakat terkait 

bagaimana mengendalikan hama kumbang badak Oryctes rhinoceros 

dengan agen pengendali hayati. 

2. Sebagai saran bagi pemerintah daerah Lombok Barat dan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat agar memperhatikan perkebunan kelapa yang ada, supaya 

tetap  berproduksi sesuai yang diharapkan.  

1.3. Hipotesis 

Diduga terdapat pengaruh patogenesitas cendawan Isolat Lokal Lombok 

Metarrhizium anisopliae terhadap larva hama Oryctes rhinoceros pada berbagai 

sarang dan formulasi. 
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BAB III. METODOLOGI  PENELITIAN 

Penelitian tentang pemanfaatan Agen Pengendali Hayati ini, menggunakan 

metode eksperimental (Percobaan) di lapangan. 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian telah dilakukan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan 

Desember 2015 di Lahan Perkebunan Kelapa Suranadi, Lombok Barat, Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan-Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gayas atau larva 

hama Oryctes rhinoceros, cendawan Isolat Lokal Lombok Metarrhizium 

anisopliae  dalam bentuk powder, pupuk kandang dan serbuk gergaji serta sarang 

alami hama di lokasi penelitian (kebun kelapa). 

3.2.2. Alat-Alat Penelitian 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, meteran, 

papan nama, sekop, gembor, karung semen, dan spidol. 

3.3. Rancangan Percobaan 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 2 faktor perlakuan  yang dikombinasikan. Kombinasi 2 

faktor tersebut diulang 4 kali, sehingga total terdapat 16 unit percobaan. Rincian 

perlakuan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

SAFC = Sarang Alami Formulasi Cair,  

SAFP = Sarang Alami Formulasi Padat,  

SBFC= Sarang Buatan Formulasi Cair,  

SBFP= Sarang Buatan Formulasi Padat. 



Aplikasi Metarrhizium anisopliae (Isolat Lokal Lombok) dilaksanakan 

pada awal penelitian untuk semua percobaan. 

3.4. Pelaksanaan Percobaan 

Kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu dalam penelitian ini adalah 

mengetahui kerapatan dan viabilitas spora di Laboratorium serta uji patogenisitas 

di Rumah Kaca. Tahapan selanjutnya yang dilakukan uji patogenesitas 

Metarrhizium anisopliae (Isolat Lokal Lombok) di Lapangan. 

3.4.1. Perhitungan Kerapatan 

Cara kerja perhitungan kerapatan berdasarkan Syahnen et al, (2015) yaitu,: 

disiapkan Haemocytometer tipe neubauer improve, letakkan pada meja benda 

mirkoskop, tutup dengan gelas penutup. Penutupan Haemocytometer dengan 

menggunakan gelas penutup. Diamati dengan perbesaran 100x, untuk 

mendapatkan bidang hitung pada Haemocytometer. Diteteskan suspensi spora 

secara perlahan pada bidang hitung dengan mikropipet hingga memenuhi kanal. 

Penetesan suspensi pada bidang hitung. Diamkan satu menit agar posisi stabil. 

Ulangi pengamatan untuk memperoleh fokus pada spora dan bidang hitung. 

Hitung jumlah spora yang terdapat pada kotak hitung pada 5 bidang pandang 

dengan perbesaran 400x menggunakan handcounter. Lakukan 2 kali 

penghitungan untuk tiap bidang hitung. Perhitungan Spora, dihitung rata-rata 

spora dalam setiap 16 kotak kecil secara pengamatan diagonal. Rata-rata spora 

tiap 16 kotak : spora Setelah diketahui banyaknya spora pada kotak hitung 

Haemocytometer, hitung jumlah spora dengan rumus : S= R x K x F 

Keterangan: 

S = Jumlah spora 

R = Jumlah rata-rata spora pada 5 bidang pandang haemocytometer 

K = Konstanta koefisien alat (2,5 x 105) 

F = Faktor Pengenceran yang dilakukan. 
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3.4.2. Viabilitas Spora 

Cara kerja pengujian viabilitas menurut Syahnen et al, (2015) yaitu,: 

disiapkan media water agar dicawan petri. Diambil dari biakan murni jamur 

Metarhizium anisopliae secukupnya dengan menggunakan jarum ent secara 

aseptis dan dimasukkan kedalam air steril. Diencerkan hingga 10-2 dan diambil 

suspense dengan mikropipet sebanyak 0,1 ml. Diteteskan suspense jamur tersebut 

keatas media water agar kemudian di ratakan. Tutup media water agar lalu 

diinkubasikan pada suhu kamar. Pengamatan dilakukan setelah 3 jam, 4 jam, 5 

jam, 6 jam, 7 jam dan 8 jam. Untuk pengamatannya dilakukan secara aseptis 

dengan cara media WA dipotong dengan ukuran ±0,5 cm x 0,5 cm, kemudian 

diletakkan di gelas benda dan ditetesi Lactogliserin Tripan Blue, kemudian 

ditutup menggunakan gelas penutup. Diamati menggunakan mikroskop pada 

perbesaran 400 kali dengan 5 bidang pandang. Dihitung banyak spora yang 

berkecambah dan yang tidak berkecambah. Daya kecambah spora dihitung 

dengan menggunakan rumus, sebagai berikut: 

viabilitas = 	
jumlah	spora	yang	berkecambah

total	spora	yang	diamati
x	100% 

3.4.3. Uji Patogenesitas di Ruangan Terkendali (In Vivo) 

Menghitung larva atau serangga uji yang mati akibat terinfeksi cendawan 

Isolat Lokal lombok Metarrhizium anisopliae. Cara kerjanya; isiapkan larva atau 

serangga uji di wadah yang telah disediakan ember.  Disiapkan pakannya, pakan 

dari serangga uji tersebut sebaiknya disterilkan terlebih dahulu untuk menghindari 

kontaminasi dengan organisme lain. Dimasukkan pakan tersebut kedalam ember 

yang telah diisi dengan serangga uji. Dilakukan dengan perlakuan tabur powder 

cendawan isolat lokal Lombok Metarrhizium anisopliae ke dalam ember yang 

telah terisi larva atau serangga uji. Diamati setiap hari jumlah larva atau serangga 

uji yang mati, infeksi dan juga prilaku larva. Perlakuan uji patogenesitas 

dilakukan minimal sebanyak tiga ulangan 

 



3.4.4. Uji Patogenesitas di Lapangan 

Penyiapan sarang, ini dilakukan dengan membuat sarang 1 meter x 1 

meter, disisinya diberi patok dengan bambu dan dibatasi dengan karung semen 

serta diikat kawat, dan diberikan  penutup jaring di atas sarang untuk menjaga 

agar bagian tanaman yang jatuh dan hujan yang turun tidak langsung mengenai 

media sarang. Sarang yang telah jadi di masukkan bahan organik dan serbuk 

gergaji yang telah dicampur dengan perbandingan 1:3 sampai setinggi 10–15 cm 

dari dasar sarang . Sedangkan untuk sarang alami, dilakukan pengayakan tanah di 

sekitar area sarang. 

Pelaksanaan percobaan aplikasi cendawan Isolat Lokal lombok 

Metarhizium anisopliae dan aplikasi larva Oryctes rhinoceros sesuai dengan 

perlakuan, dilakukan setelah sarang terselesaikan. Mula-mula disiapkan powder 

yang berisi cendawan Isolat Lokal lombok Metarhizium anisopliae 20 gram 

disiapkan. Perlakuan powder yang berisi cendawan Isolat Lokal lombok 

Metarhizium anisopliae langsung ditabur ke dalam sarang dan terdapat perlakuan 

powder yang dilarutkan ke dalam 1 liter air kemudian disemprotkan (tabur 

merata) pada sarang yang telah dibuat.  Setelah sarang diberikan cendawan Isolat 

Lokal lombok Metarhizium anisopliae, lalu di masukkan masing-masing sarang 

10 larva Oryctes rhinoceros. Tindakan selanjutnya yaitu melakukan pengamatan 

setiap hari hingga semua larva mati. 

3.5.Variabel dan Cara Pengamatan 

3.5.1. Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini, meliputi :  

1. Kematian larva; menghitung larva yang mati setiap kali pengamatan. 

2. Larva yang terinfeksi setiap pengamatan 

3. Melihat perilaku larva kumbang kelapa (Oryctes rhinoceros) 

Data pendukung dengan mengamati kelembaban, suhu dari sarang hama. 
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3.5.2. Cara Pengamatan 

Sarang dibongkar atau diaduk-aduk untuk mencari larva Oryctes 

rhinoceros kemudian dikumpulkan dan diamati. Setelah diamati larva 

dikembalikan lagi pada sarang semula pada setiap perlakuan. Cara pembongkaran 

dan pengamatan dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi luka atau mati 

karena mekanis. Ciri larva luka atau mati mekanis berwarna kebiruan. Sedangkan 

larva mati karena cendawa atau jamur ditandai tubuh larva menjadi kaku dan 

adanya bercak-bercak berwarna cokelat, atau sudah berwarna hijau (green 

muscardine). 

3.6. Analisis Data 

1. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan Analysis of 

Variance (ANOVA), jika terdapat perbedaan diantara perlakuan 

dilanjutkan dengan Uji BNT 5%. 

2. Presentasi kematian larva digunakan rumus sebagai berikut : 

�

�
 x 100 

keterangan : 

a=  jumlah larva mati yang diuji 

b=  jumlah larva yang diuji 

3. Presentasi infeksi larva digunakan rumus sebagai berikut : 

�

�
 x 100 

keterangan : 

x=  jumlah larva terinfeksi yang diuji 

y=  jumlah larva yang diuji. 

 




