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KATA PENGANTAR

Gaharu merupakan komoditas hasil hutan bukan 
kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi tinggi. Eksploitasi 
jenis-jenis tanaman penghasil gaharu yang besar, 
menyebabkan tanaman tersebut ditetapkan sebagai 
tanaman yang terancam punah, karenanya upaya 
pelestarian dan pengembangannya telah dilakukan 
oleh kementerian kehutanan, dan mendapat 
respon dan antusiame yang tinggi dari masyarakat. 

Permasalahannya adalah mulai bermunculannya serangan hama pada 
tanaman gaharu yang ditanam masyarakat , baik yang ditanam disela-sela 
tanaman karet maupun yang monokultur.

Buku ini menyajikan informasi mengenai karakteristik dan cara 
pengendalian hama ulat pada tanaman penghasil gaharu. Informasi yang 
tersaji diharapkan dapat digunakan untuk membantu pengendalian hama 
ulat tersebut. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi informasi yang 
berguna bagi pembaca.
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PENDAHULUAN
Bau harum yang dihasilkan resin gaharu pada saat dibakar mampu 

menempatkan gaharu sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) 
yang bernilai ekonomi tinggi. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya 
telah berlangsung cukup lama bahkan ratusan tahun yang lalu baik 
oleh kalangan elit kerajaan maupun masyarakat sebagai dupa dalam 
pelaksanaan upacara keagamaan, pengharum tubuh dan ruangan, bahan 
kosmetik dan obat – obatan sederhana (Irianto et al., 2010). Bertahun – 
tahun masyarakat melakukan pemungutan/ pengambilan gaharu tentu 
saja mengakibatkan penurunan populasinya di alam. 

Kegiatan eksploitasi jenis – jenis tanaman penghasil gaharu tanpa 
diiringi upaya pelestarian, menyebabkan tanaman tersebut masuk dalam 
Appendix II CITES dan ditetapkan sebagai salah satu jenis tanaman yang 
terancam punah serta melarang dan membatasi pemungutan gaharu 
alam. Oleh sebab itu tanaman penghasil gaharu saat ini memperoleh 
prioritas dalam pengembangannya selain Rotan, Bambu, Madu Lebah 
dan Sutera (Anonim, 2012). Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut 
kementrian kehutanan  mensosialisasikan gerakanan penanaman tanaman 
gaharu dan mendapatkan respon serta antusiasme yang cukup tinggi dari 
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masyarakat. 
Masyarakat menanam gaharu disela – sela tanaman karet maupun 

secara monokultur, sehingga dalam perkembangannya beberapa 
permasalahan mulai bermunculan salah satunya adanya serangan hama. 
Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisasi hama yang dianggap 
paling serius menyerang berasal dari jenis rama – rama yaitu jenis Heortia 
vitessoides dan Pitama hermesalis (lepidoptera). Hama ini menyerang 
pada stadia larva dengan memakan daging daun serta pucuk – pucuk 
muda tanaman. Akibat serangan ulat ini beberapa tanaman dilaporkan 
menjadi gundul dan mati.

KARAKTERISTIK ULAT
A. ULAT  HEORTIA VITESSOIDES

Ulat H. vitessoides menyerang daun tanaman gaharu dengan cara 
memakan pucuk tanaman, daging daun terutama daun muda dan ranting 
muda. Serangan hama ulat terjadi secara musiman dan sporadis terutama 
pada kondisi lingkungan yang cenderung lembab. 

Ulat instar pertama (umur ± 1 s/d 3 hari) 
Melakukan aktifi tas makan di permukaan atas maupun bawah 

daun muda dengan mengelompok membentuk koloni. Dalam satu 
koloni terdiri dari puluhan hingga ratusan ekor bayi ulat. Pada umur 
tersebut aktifi tas memakan yang dilakukan belum tinggi sehingga 
tingkat kerusakan yang terjadi juga rendah. Bagian daun yang 
dimakan biasanya pada ujung daun atau pangkal daun dengan 
memakan daging daunnya saja.

Gambar  Koloni ulat instar pertama (setelah menetas) dan aktivitasnya  memakan daun gaharu
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Ulat umur ± 3 s/d 6 hari 
Ulat mulai menyebar membentuk lebih dari satu koloni. 

Kemampuan memakan yang semakin tinggi berbanding lurus dengan 
tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Pada instar ini ulat memakan 
seluruh daging daun, ranting daun dan berpindah dari satu tangkai 
ke tangkai yang lain dengan menggunakan sulur/sutra. Sulur/ sutra 
tampak apabila tanaman gaharu di gerakkan/ digoyang maka ulat 
tidak akan langsung jatuh ke tanah namun akan bergelantungan pada 
sulur tersebut, sehingga ulat bisa kembali ke bagian daun. 

Aktivitas makan ulat umur ± 3 s/d 6 hari 

Ulat umur ± 8 s/d 11 hari
Ulat dewasa berwarna hijau 

sedikit kekuning – kuningan di 
bagian kepala dan ekor serta strip 
berwarna biru mengkilap pada 
punggung dari ujung kepala sampai 
ekor. Ulat dewasa menyebar pada 
seluruh tanaman mulai dari pucuk 
hingga tajuk bagian bawah. Ulat 
biasanya menempel pada tangkai  
daun dan ranting sehingga tidak 

terlihat apabila dilihat dari jarak yang 
cukup jauh. 

Aktivitas makan ulat umur ± 8 s/d 11 hari
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Ulat instar terakhir/pra kepompong (umur ±  18 s/d 20  hari)
Aktifi tas memakan daun mulai menurun, hal ini tampak pada sisa 

– sisa daun yang ditemukan tidak semua daging daun dimakan akan 
tetapi hanya di bagian pangkal daun. Ulat mulai memasuki fase pupa 
berpuasa ditandai dengan adanya sisa – sisa daun yang dimakan 
mulai mengering berwarna coklat. Aktivitas puasa sebelum menjadi 
pupa ditandai dengan perubahan warna ulat dari hijau segar menjadi 
kuning, tubuh ulat menggulung dan pasif (puasa).

Gambar  Aktivitas makan ulat instar terakhir/ pra kepompong umur ±  18 s/d 20  hari

Ciri khas ulat H. vitessoides  
Ciri khas dari jenis ulat ini adalah adanya corak/ motif warna biru 

mengkilap pada sepanjang ruas tubuhnya. Jenis H. vitessoides corak biru 
hanya terdapat pada kedua sisi bagian luar sepanjang ruas tubuh dan 
sepanjang punggung tidak bermotif (polos), berwarna seperti bagian 
lainnya kuning kehijau-hijauan, selain itu pada permukaan atasnya 
terdapat garis putih memanjang membingkai motif biru mengkilap pada 
setiap sisinya. pada perbesaran 75X dengan menggunakan dinolight 
panjang kepala H. vitessoides  adalah 1.396 mm. 

Gambar  Kepala (thorak) jenis H. vitessoides
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Ngengat H. vitessoides
Ngengat H. vitessoides berwarna putih corak hitam dengan panjang 

15 mm dan lebar 18 – 20 mm dan aktif pada waktu malam hari. Seekor 
ngengat gaharu mampu menelurkan  350 – 550 butir telur dan telur 
menetas setelah berumur 10 hari. Ngengat meletakkan telur – telurnya 
dipermukaan bawah daun gaharu (Santoso, 2010).

Gambar  Kepompong dan ngengat H. vitessoides

B. HAMA ULAT PITAMA HERMESALIS
Serangan hama ulat P. hermesalis (ordo Lepidoptera, family Crambidae) 

ditandai dengan adanya daun yang saling berlekatan satu sama yang 
lain dan tampak sebagian transparan. Kondisi tersebut ditemukan 
pada seluruh bagian daun, baik daun muda maupun yang sudah tua. 
Kerusakan yang ditimbulkan berupa rusaknya daun dapat mengganggu 
pertumbuhan tanaman. P. hermesalis menyerang daun gaharu dengan 
memakan daging daun dan melakukan aktivitas makan di dalam daun 
yang saling berlekatan.  

 

Gambar  Aktivitas makan ulat jenis P. hermesalis didalam lipatan daun gaharu
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Daun yang telah dimakan lama 
kelamaan akan kering, berwarna 
coklat dan akhirnya daun berlubang 
atau gugur.  Dampak dari gugurnya 
daun dapat menghambat dan 
mengurangi  hasil  fotosintesa. Daun 
merupakan organ tumbuhan yang 
mempunyai peran penting dalam 
memproduksi bahan makanan 
(fotosintesa), foto-sintesa adalah 
proses pembuatan gula dari 
karbondioksida (CO2) dan air (H2O) 
dengan bantuan klorofi l dan cahaya 
matahari sebagai sumber energinya 
(Agrios, 2005). 

 Ulat ditemukan didalam lipatan 
daun yang berlekatan apabila dibuka 
akan ditemukan 1 sampai dengan 2 
ulat saja, karena jenis ini cenderung 
individual jika dibandingkan dengan H. vitessoides yang berkoloni. Pada 
satu tanaman gaharu, ulat ditemukan tidak secara berkelompok, namun 
menyebar secara acak pada setiap bagian tajuk atas, tengah dan bawah. 

Ciri khas ulat P. hermesalis

Gambar Kepala (thorax) jenis P. hermesalis

Ciri khas dari ulat jenis ini adalah sepanjang seluruh permukaan 
atas ruas tubuhnya terdapat motif biru mengkilap berbentuk kotak, 

Gambar Ulat ditemukan dalam daun                                                   

yang saling berlekatan
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dan sisi kiri maupun sisi kanan berbentuk bulat. Kepala berwarna 
lebih gelap (kecoklatan) dan bentuknya pipih, lurus memanjang, pada 
perbesaran 75X dengan menggunakan dinolight panjang kepala P. 
hermesalis adalah 3.022 mm. 

Ngengat jenis P. hermesalis
Ngengat jenis P. hermesalis berwarna putih dengan warna hitam di 

bagian tepi dan ujung sayapnya.

Gambar Ngengat dan kepompong P. hermesalis

INTENSITAS SERANGAN DAN DINAMIKA POPULASI

INTENSITAS SERANGAN 
Intensitas serangan menggambarkan besarnya kerusakan akibat 

serangan suatu hama atau penyakit pada waktu tertentu. Hasil pengamatan 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan adanya variasi di tiap 
– tiap lokasi dan tiap plot yang telah dibuat. Tinggi rendahnya persentase 
intensitas serangan berhubungan erat dengan kondisi lingkungan. Pada 
daerah dengan kondisi terbuka dan kurang pohon campurannya serta 
tiupan angin yang kurang maka tingkat serangan ulat akan lebih tinggi 
(Surata, et al., 2012). Perbedaan besar kecil intensitas serangan suatu 
hama sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dalam konsep segitiga 
penyakit faktor pathogen, inang dan lingkungan merupakan penentu 
terjadinya serangan (Wiyono, 2007). Perubahan iklim seperti fl uktuasi 
curah hujan dan kelembaban udara merupakan faktor resiko penyebab 
berkembangnya populasi dan tingkat serangan hama ulat daun gaharu 
(Surata, et al., 2012). Tanaman gaharu di musim kering yang mempunyai 
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tingkat kelembaban udara dan tanah yang tinggi sangat rentan terhadap 
serangan hama ulat daun (Surata, et al., 2001).

Grafi k Intensitas serangan ulat

  
DINAMIKA POPULASI 

Tingkat kerusakan suatu tanaman akibat serangan hama ulat 
berhubungan erat dengan perubahan jumlah populasi pada waktu 
tertentu. Hasil pengamatan dinamika populasi ditunjukkan dengan 
grafi k kelimpahan popualsi ulat dan waktu pengamatannya. Kelimpahan 
populasi ulat di kandangan tiga tahun berturut – turut lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan barabai. Kelimpahan populasi ulat di Kandangan 
(desa Gumbil) tertinggi terjadi pada tahun 2012 sedangkan di Barabai 
(desa Layuh) terjadi pada tahun 2013. Seperti halnya dengan intensitas 
serangan, dinamika populasi ulat daun gaharu bersifat fl uktuatif, sangat 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan pakan.

Kepadatan populasi hama berbeda dari waktu ke waktu dan satu 
tempat ke tempat lain. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan 
dan interaksi dari keduanya. Pada suatu tanaman apabila terdapat sumber 
pakan yang berlimpah akan dijumpai populasi hama yang tinggi apabila 
kondisi lingkungan mendukung. Menurut Rahayu dan Maharani (2012) 
parameter ekologi yang memiliki korelasi tinggi terhadap serangan hama 
ulat daun gaharu yaitu keragaman dan kerapatn vegetasi, ketinggian 
tempat dan kelembaban udara.

FAJAR LESTARI
BENY RAHMANTO
EDI SURYANTO



11

 

Grafi k kelimpahan populasi ulat 

Menurut Sumardi dan Widyastuti (2004) perkembangan populasi 
hama pada tanaman kehutanan umumnya akan meningkat pada awal 
musim kemarau karena tersedia pakan yang cukup dan lingkungan yang 
baik untuk kebutuhan siklus hidupnya. Oleh karena itu dalam teknik 
penanggulanngan hama perlu memperhatikan faktor - faktor iklim mikro. 
Bird &Hodkinson (2005) dalam Mamahit (2009) mengatakan bahwa 
dinamika populasi suatu serangga hama dipengaruhi oleh berbagai 
interaksi seperti tanaman inangnya, parasitoid dan predator serta 
kompetisi dari spesies tersebut. 

UJI COBA PENGENDALIAN

Mikroba berbahan aktif Bacillus thuringiensis (Bt)
Bachillus thuringiensis merupakan bakteri gram positif yang bekerja 

sebagai racun perut murni. Racun perut ini membunuh sasaran apabila 
masuk kedalam organ pencernaan dan diserap oleh dinding saluran 
pencernaan (Djojosumarto, 2000). 
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Grafi k mortalitas ulat dengan Bacillus thuringiensis di laboratorium

 
Skala laboratorium, penggunaan variasi dosis efektif menyebabkan 

kematian ulat 100% pada hari ke-2 dan ke-3. Demikian juga di lapangan 
kematian ulat 100% pada hari ke-3.

Grafi k mortalitas ulat dengan Bacillus thuringiensis di lapangan

FAJAR LESTARI
BENY RAHMANTO
EDI SURYANTO



13

Ekstrak daun dan biji birik
Birik (Albizia procera) biasa dikenal dengan nama wangkal, weru 

( jawa), kihiang (sunda) dan beru (Madura). Penggunaan daun dan biji 
cukup efektif untuk membunuh ulat dengan mortalitas sebesar  66,67%. 
Daun birik mengandung saponin, fl avonoid dan polifenol (tnalaspurwo.
org). Saponin merupakan senyawa yang bersifat toksik dan fl avonoid 
sebagai pengatur pertumbuhan, sedangkan asam fenolik dan tanin 
berperan sebagai pelindung tanaman dari pathogen (Dadang dan Prijono, 
2008). Flavonoid merupakan golongan senyawa fenolik alami terbesar, 
terutama berupa senyawa yang larut dalam air. Flavonoid mempunyai 
aktifi tas sebagai antioksidan (Putri, 2011). 

Grafi k mortalitas ulat dengan daun dan biji birik

Ekstrak daun dan biji suren
Suren (Toona sinensis) diketahui mengandung bahan aktif surenin, 

surenon dan surenolakton. Ketiga bahan aktif tersebut berperan sebagai 
penghambat pertumbuhan, insektisida, dan antifeedant (penghambat daya 
makan) larva. Ekstrakk daun dan biji suren efektif menyebabkan mortalitas 
ulat dan mortalitas tertinggi dengan menggunakan biji. 
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Grafi k mortalitas ulat dengan daun dan biji suren

Ekstrak daun dan biji sirsak
Sirsak (Annona muricata) telah digunakan sebagai insektisida nabati, 

larvasida, rapellent (penolak serangga) dan antifeedant (penghambat 
makan). Pestisida ini bersifat toksik melalui kontak maupun sistemik 
(sebagai racun perut). Buah mentah, biji daun dan akarnya mengandung 
senyawa kimia annonain dan bijinya mengandung minyak sebesar 42 – 
45% (Anggraeni et al., 2010). Daun dan biji cukup efektif membunuh ulat 
dan mortalitas paling tinggi (100%) dengan menggunakan biji.

Grafi k mortalitas ulat pada perlakuan dengan daun dan biji sirsak
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Ekstrak daun dan biji mimba
Tanaman mimba (Azadirachta indica) mengandung azadirachtin, 

meliantrol, salanin, nimbin. Bahan aktif tersebut terdapat pada semua 
bagian tanaman, namun paling tinggi terdapat pada bijinya. Biji mimba 
mengandung minyak sebesar 35 – 45%. Mimba tidak membunuh hama 
secara cepat, tetapi berpengaruh terhadap  daya makan, pertumbuhan, 
daya reproduksi, proses ganti kulit, hambatan pemebentukan serangga 
dewasa, penurunan daya tetass telur, menghambat pembentukan kitin, 
pemandul serta mengganngu proses perkawinan (Anggraeni et al., 2010). 
Mortalitas 100% pada perlakuan dengan biji sejak hari ke-3 setelah 
aplikasi. 

Grafi k mortalitas ulat pada perlakuan dengan daun dan biji mimba

Ekstrak daun dan biji srikaya
Srikaya (Annona squoamosa) merupakan tanaman yang mudah didapat 

dan banyak ditanam di kebun – kebun. Ujicoba pengendalian dilakukan 
dengan menggunakan Ekstrakk daun dan biji srilkaya menunjukkan bahwa 
biji menyebabkan mortalitas lebih tinggi dibandingkan dengan daun. 
Pada Ekstrak daun semakin tinggi dosis yang diaplikasikan mortalitas yang 
terjadi juga semakin tinggi. Daun srikaya mengandung bahan aktif berupa 
fl avonoid, terpenoid dan alkaloid (Robinson,1995 dalam Yunikawati et 
al, 2013). Ketiga zat kimia tersebut bekerja menghambat pertumbuhan 
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bakteri dengan mengganggu fungsi mikroorganisme bakteri (Manoi dan 
Balittro, 2009 dalam Yunikawati et al, 2013).

Aplikasi dengan menggunakan biji diperoleh mortalitas 100% pada 
hari pertama setelah aplikasi pada semua dosis. Biji srikaya mengandung 
42-45% lemak, annonain dan skuamosin (golongan asetogenin) serta 
bersifat racun kontak dan perut terhadap serangga (Londershausen  et 
al., 1991a; Kardinan, 2000; Leatemia dan Isman, 2004 dalam Wardhana et 
al., 2005).

Grafi k mortalitas ulat pada perlakuan dengan daun dan biji srikaya
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MUSUH ALAMI/ PREDATOR

Musuh alami adalah pathogen hidup yang memangsa atau 
menumpang dalam atau pada hama dan dianggap sebagai musuh dari 
hama yang terdapat di alam. Kelompok musuh alami hama yang paling 
penting adalah dari golongan serangga sendiri. Predator membunuh 
mangsanya secara langsung. Predator mempunyai kelebihan sifat fi sik 
untuk mampu membunuh mangsanya seperti alat mulut untuk menggigit 
dan mengunyah mangsanya. Sebagian besar predator mempunyai daya 
jelajah tinggi dan secara aktif mencari mangsa di tanah atau pada vegetasi. 
Menurut Rahmanto (2013), beberapa predator ulat Heortia vitessoides 
adalah semut rangrang (Oecophylla smaradigna) dan lebah kertas (polistes 
sp), penjelasannya sebagai berikut: 

Semut rangrang (Oecophylla smaradigna)
Semut rangrang merupakan serangga sosial yang mempunyai 

penyebaran luas. Genus Oecophylla terdiri dari 2 spesies yaitu Oecophylla 
smaradigna yang tersebar di Asia, Australia dan Kepulauan Pasifi k dan 
Oecophylla longinoda yang tersebar di Afrika. 

Klasifi kasi semut rangrang 
Ordo  : Hymenoptera
Famili  : Formicidae
Subfamili  : Formicinae
Genus  : Oecophylla
Spesies  : Oecophylla smaradigna

Karakteristik 
Semut rangrang mempunyai panjang tubuh ± 1cm dengan warna 

tubuh coklat kemerahan. Tahap  pertumbuhan  semut  dimulai  dari  telur  
menjadi  larva,  pupa, kemudian semut  dewasa.  Larvanya mempunyai 
kulit yang halus, berwarna putih,  tidak berkaki dan tidak bersayap.  Telur  
itu  sangat  kecil  dan berbentuk elips, berukuran kira-kira  1 mm. Bentuk  
larva dan  telur sangat mirip, yaitu menyerupai ulat. Telur dan larva semut 
rangrang biasanya dipanen sebagai makanan burung atau umpan untuk 
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memancing ikan. Sarang semut 
rangrang biasanya dijumpai pada 
beberapa jenis pohon. 

Semut rangrang membuat  
sarang  yang  khas  yaitu  dengan 
merajut  daun-daun  pada  pohon. 
Selain perilakunya yang khas 
dalam membuat sarang,  tubuh 
semut rangrang  lebih besar dan 
perilakunya  lebih agresif daripada 
semut lainnya. Pada  bagian  depan  
kepala  semut  juga  terdapat 
sepasang  rahang  atau  mandibula  
yang  digunakan  untuk  membawa  
makanan, memanipulasi objek, 
membangun sarang, dan untuk 
pertahanan.. Kelebihan sifat fi sik 

dan perilaku agresifnya tersebut menjadikan semut rangrang efektif 
dikembangkan sebagai predator hama tanaman. Semut rangrang 
memangsa berbagai  jenis  hama  seperti  kepik  hijau,  ulat  pemakan  
daun,  dan  serangga-serangga pemakan buah. 

Lebah Kertas (Polistes spp.)
Genus Polistes merupakan genus paling umum kelompok lebah kertas. 

Istilah lebah kertas diperoleh dari kebiasaannya membangun sarang dari 
serat-serat kayu yang dikunyah dan dibentuk menyerupai kertas. Tubuh 
berwarna coklat kemerahan dengan panjang ± 3cm. Sayap berwarna 
coklat tua. 

Klasifi kasi lebah kertas 
Ordo  : Hymenoptera
Famili  : Vespidae
Subfamili  : Polistinae
Genus  : Polistes

Gambar semut rang-rang memangsa ulat daun gaharu
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Karakteristik 
Dalam aktifi tas mencari 

mangsa, lebah terbang pelan 
mengitari pohon Aquilaria sp. 
dan akan hinggap dengan cepat 
apabila terdapat ulat. Aktivitas lebah 
memangsa ulat berlangsung cepat 
dan apabila terganggu akan segera 
terbang menjauhi pengganggu 
dengan membawa sisa makanan. 
Ciri lainnya dari perilaku lebah ini 
adalah kaki lebah panjang dan tampak mengayun saat terbang. Polistes 
spp. Dilaporkan menyerang 40 jenis ulat termasuk hama tanaman hias 
dan tanaman turfgrass (Held dan Abraham, 2008).
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