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RINGKASAN  

Tanaman penghasil gaharu khususnya dari genus Aquilaria mulai banyak dikembangkan di berbagai daerah. 

Beberapa kendala yang terjadi dalam budidaya tanaman penghasil gaharu ditemukan di banyak lokasi 

penanaman antara lain serangan ulat Heortia vitessoides. Ulat ini merupakan hama utama dalam budidaya 

tanaman penghasil gaharu karena menyerang secara luas di berbagai daerah dan dapat mengakibatkan 

kematian. Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan untuk mengurangi serangan ulat H. vitessoides. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi musuh alami khususnya predator ulat H. vitessoides. 

Pengamatan jenis predator dilakukan di 3 lokasi yaitu Kandangan, Barabai, dan Balangan. Predator ulat H. 

vitessoides yang ditemukan terdiri dari 2 jenis yaitu semut rangrang (Oecophylla smaradigna) di 2 lokasi 

(Kandangan dan Balangan) dan lebah kertas (Polistes spp.) yang ditemukan di Kandangan. 

 
Kata kunci : predator, H. vitessoides, tanaman penghasil gaharu 

 
 
 
PENDAHULUAN  

Gaharu merupakan komoditas hasil hutan yang bernilai tinggi. Gaharu merupakan sebuah produk yang 

berbentuk gumpalan padat berwarna coklat kehitaman sampai hitam dan berbau harum yang terdapat pada 

bagian kayu atau akar tanaman pohon inang yang telah mengalami proses perubahan fisika dan kimia akibat 

terinfeksi oleh jamur (Siran, 2010). Masyarakat di Kalimantan mengenal gaharu dengan sebutan garu 

mengkaras atau garu takaras (Heyne, 1987). Tumbuhan penghasil gaharu di indonesia hingga saat ini terdapat 

lebih kurang 25 jenis. Penyebaran tumbuhan penghasil gaharu di Kalimantan (12 jenis), Sumatera (10 jenis), 

Kepulauan Nusa Tenggara (3 jenis), Papua (2 jenis), Sulawesi (2 jenis), Jawa (2 jenis) dan Kepulauan Maluku (1 

jenis). Gaharu sebagian besar dihasilkan oleh pohon anggota famili Thymelaceae. Salah satu genus yang banyak 

dikenal dari famili ini adalah Aquilaria . Sebaran tumbuhan Aquilaria spp. tersebar secara luas di Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah (Siran, 2010). Tumbuhan penghasil 

gaharu dapat tumbuh pada kisaran suhu 24o-32oC, kelembaban udara antara 80-90% dengan curah hujan antara 

1.000-1.500mm/tahun. Kondisi lahan tempat tumbuh pohon penghasil gaharu sebagian besar tergolong tanah 

podsolik dengan struktur tanah liat berpasir atau lahan marginal dengan altitude 
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10-400mdpl (Mucharromah, 2010). Kondisi tempat tumbuh tersebut memberi peluang budidaya tanaman 

gaharu dalam skala luas. Penanaman tanaman penghasil gaharu sudah banyak dilakukan di beberapa 

daerah di Indonesia. Beberapa sentra penanaman tanaman penghasil gaharu di Kalimantan Selatan antara 

lain di Kandangan, Barabai dan Kotabaru. Salah satu kendala yang muncul dalam budidaya tanaman 

penghasil gaharu adalah serangan hama tanaman berupa ulat Heortia vitessoides. 
 

Ulat H. vitessoides dilaporkan telah menyerang tanaman Aquilaria spp. di berbagai daerah.Di 

Kalimantan Selatan, serangan hama ini terjadi di beberapa tempat dengan intensitas serangan masing-

masing adalah Kandangan (41%), Barabai (13,2%), Balangan (23,8%) dan Tanjung (26%) (Lestari dan 

Suryanto, 2010). Serangga dewasa berupa ngengat berwarna putih dengan corak garis-garis hitam (Irianto 

et al., 2010). Ulat sangat sensitif terhadap cahaya matahari (Lestari dan Suryanto, 2012). Gejala serangan  

ulat adalah permukaan daun (folium) dimakan oleh ulat dan hanya meninggalkan tulang daunnya. Pada 

serangan lanjutan, ulat akan menyerang seluruh bagian daun yang dapat mengakibatkan kematian pohon. 
 

Beberapa teknik pengendalian hama ulat yang ramah lingkungan telah dilakukan antara lain dengan 

penggunaan pestisida nabati. Salah satu peluang teknik pengendalian hama lainnnya adalah pemanfaatan 

predator dalam pengendalian hama tanaman penghasil gaharu. Informasi mengenai predator ulat H. vitessoides 

dapat digunakan sebagai upaya pengendalian hayati hama tanaman penghasil gaharu. 

 
METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian  
 

Penelitian dilakukan pada 3 lokasi penanaman tanaman penghasil gaharu Aquilaria sp. yang terletak di 

Kandangan, Barabai dan Balangan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2013.  
 
B. Bahan dan Peralatan  
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman Aquilaria spp. dan peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jaring serangga, digital mikroskop DINOLITE Am 413 ZT dan alat tulis.  

C. Metode Penelitian  
 

Pengamatan musuh alami dilakukan dengan metode pengamatan langsung pada tanaman yang terserang 

hama H. vitessoides. Pengamatan serangga predator dilakukan pada siang hari. Jumlah sampel tanaman 

yang diamati pada masing-masing lokasi pengamatan sebanyak 24 tanaman yang terserang ulat. Serangga 

predator yang ditemukan sedang melakukan aktifitas memangsa ulat H. vitessoides didokumentasikan dan 

diidentifikasi di laboratorium Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Ulat H. vitessoidesmerupakan anggota famili Crambidae. Ukuran tubuh ulat antara 2-3 cm 

berwarna hijau kekuningan. Stadia larva berlangsung selama 23 hari. Pada stadia awal ulat berkoloni di 

permukaan daun bagian bawah tanaman penghasil gaharu. Serangan awal ulat memakan daun muda 

terutama pada bagian pucuk tanaman dan percabangan. Serangan lebih lanjut ulat memakan bagian daun 

yang lebih tua sehingga pohon akan kehilangan sebagian atau seluruh daunnya dan dapat mengakibatkan 

kematian. Koloni ulat biasanya tidak ditemukan pada pohon yang berdekatan. 
 

Hasil penelitian serangga predator pada ulat daun Heortia vitessoides di 3 lokasi pengamatan 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Serangga predator ulat daun H. Vitessoides di 3 lokasi pengamatan 

 

No. Lokasi Jenis Predator Kehadiran 
    

1. Kandangan Oecophylla smaradigna 3 pohon 
  Polistes spp. 1 ekor 
    

2. Barabai -  
    

3. Balangan Oecophylla smaradigna 1 pohon 
    

 
Dari hasil pengamatan pada 3 lokasi ditemukan predator ulat H. vitessoides sebanyak 2 jenis yaitu 

Semut rangrang (Oecophylla smaradigna) dan lebah kertas (Polistes spp.). Kehadiran predator dalam plot 

pengamatan sangat kecil yaitu semut rangrang hanya ditemukan pada 3 pohon dari 24 pohon sampel 

(12,5%) di plot kandangan dan 1 pohon (4,2%) di plot balangan. Jenis predator lain yaitu lebah kertas 

(Polistes spp.) hanya ditemukan 1 ekor saja di plot kandangan. 

 
A.  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 Pasifik dan 

Oecophylla longinoda yang tersebar di Afrika.Klasifikasi semut rangrang adalah sebagai berikut :  
Ordo : Hymenoptera  
Famili : Formicidae  
Subfamili : Formicinae  
Genus : Oecophylla  
Spesies : Oecophylla smaradigna  
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 larvadan telur sangat mirip, yaitu menyerupai ulat. Telur dan larva 

semut rangrang biasanya dipanen sebagai makanan burung atau umpan untuk memancing ikan. Sarang 

semut rangrang biasanya dijumpai pada beberapa jenis pohon. Sarang semut rangrang ditunjukkan pada 

gambar 1. 
 

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 fisik 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.Pada plot pengamatan di 

Kandangan dan Balangan ditemukan aktivitas semut rangrang memangsa ulat H. vitessoides. Semut 

memangsa ulat dengan sangat agresif dan berkelompok. Seekor ulat dimangsa oleh 2-4 ekor semut 

rangrang. Aktifitas memangsa semut rangrang terhadap ulat H. vitessoides ditunjukkan pada gambar 2. 

Semut rangrang potensial sebagai predator ulat kantong Pteroma pendula pada tanaman kelapa sawit 
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(Pierre dan Idris, 2013). Selain predator ulat, semut rangrang juga predator bagi golongan kepik. Menurut 

Hosetti dan Rudresh (2012), semut rangrang efektif membatasi kerusakan cabang dan daun Pongamia 

pinnata yang disebabkan oleh kepik C. siccifolia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Sarang semut rangrang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Aktifitas memangsa semut rangrang 

 
 
B.  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. 

Klasifikasi lebah kertas adalah sebagai berikut : 
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Ordo : Hymenoptera  
Famili : Vespidae  
Subfamili : Polistinae  
Genus : Polistes  
Pada pengamatan di plot pengamatan Kandangan ditemukan seekor lebah kertas sedang 

memangsa ulat H. vitessoides di permukaan daun seperti pada gambar 3. Dalam aktifitas 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Lebah kertas (Polistes spp.) 

 
KESIMPULAN  
1. Serangan awal ulat H. vitessoides memakan daun muda terutama pada bagian pucuk tanaman dan 

percabangan. Serangan lebih lanjut ulat memakan bagian daun yang lebih tua sehingga pohon akan 

kehilangan sebagian atau seluruh daunnya dan dapat mengakibatkan kematian. Koloni ulat biasanya 

tidak ditemukan pada pohon yang berdekatan.  
 
2. Serangga predator ulat H. vitessoides yang berhasil ditemukan pada lokasi penanaman Aquilaria sp. di 

3 lokasi pengamatan adalah semut rangrang (Oecophylla smaradigna) dan lebah kertas (Polistes spp.).  
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