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ABSTRAK 
Heortia vitessoides adalah salah satu hama potensial yang menyerang tanaman penghasil gaharu. Hama ini 

menyerang tanaman pada skala persemaian maupun pertanaman di lapangan, terutama pada kondisi 

lingkungan yang lembab. Serangan yang bersifat sporadis apabila dibiarkan lama kelamaan akan menjadi 

wabah. Penelitian dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru pada bulan Desember 

2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya mortalitas larva H. vitessoides yang diaplikasikan 

dengan menggunakan jamur entomopatogen Beauveria bassiana. Rancangan yang digunakan dalam 

percobaan ialah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan konsentrasi sebagai perlakuan (6 konsentrasi) dan 

tiap perlakuan diulang 3 kali, masing – masing ulangan digunakan 5 larva H. vitessoides. Hasil penelitian 

menunjukkan besarnya mortalitas larva H. vitessoides pada hari ke-7 (7 HSP) berturut – turut 6.67% untuk 

konsentrasi 2 gr/l air; 20% untuk konsentrasi 3 gr/l air; 13.33% untuk konsentrasi 4 gr/l air; 26.67% untuk 

konsentrasi 5 gr/l air; dan 33.3% untuk konsentrasi 6 gr/l air. Konsentrasi 1 gr/ l air tidak mengakibatkan 

terjadinya kematian larva.  

Kata kunci : Jamur entomopatogen, larva, Beauveria bassiana, Heortia vitessoides, gaharu 

I.  PENDAHULUAN 
Permasalahan hama selalu menjadi masalah penting dalam kegiatan budidaya suatu 

tanaman seperti halnya pada tanaman penghasil gaharu. Salah satu hama yang cukup potensial 

menyerang tanaman ini adalah hama ulat daun Heortia vitessoides (Lestari dan Suryanto, 2010). 

Serangan biasanya terjadi dua kali setahun dan pada tingkat serangan yang berat hama ini 

mengakibatkan tanaman gundul/ tidak berdaun. Di Indonesia ulat mulai menyerang tanaman 

sejak tahun 2008 di Carita Banten, sedangkan di luar negeri kasus pertama terjadi di India pada 

tahun 1998 (Santoso, 2010).   

Hama ini menyerang tanaman di persemaian maupun di lapangan, terutama pada kondisi 

lingkungan yang lembab. Serangan yang bersifat sporadis apabila dibiarkan lama kelamaan akan 

menjadi wabah. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang strategi pengendalian 

sangat diperlukan dalam rangka mengurangi kerusakan dan menekan penurunan kualitas dari 

suatu tanaman. Informasi tentang teknik pengendalian diperlukan dalam rangka kegiatan 



 

 

antisipasi sebelum terjadinya serangan yang lebih besar. Teknik pengendalian yang tepat 

merupakan salah  konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT).  

Konsep PHT meliputi penggunaan agen atau produk pengendali hayati, penggunaan 

tanaman resisten, penggunaan insektisida sintetik yang bersifat spesifi k dan luas (Sumardi, 2008 

dalam Asmaliyah et al., 2010). Penggunaan agen atau produk pengendali hayati dewasa ini mulai 

dipertimbangkan untuk mendukung pengendalian yang ramah terhadap lingkungan. Metode 

pengendalian ramah lingkungan secara garis besar diantaranya dengan menggunakan pestisida 

organik yang berasal dari bakteri, tumbuh – tumbuhan, dan jamur. Salah satu alternatif 

pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pathogen serangga yaitu jamur 

entomopatogen Bauveria bassiana.  

Efektifi tas B. bassiana sebagai pengendali sejumlah serangga hama telah dibuktikan 

melalui berbagai penelitian (Sheeba et al., 2001; Townsend et al., 2003; Bednarek et al., 2004; 

Tungrabeab dan Tongma, 2007 dalam Deciyanto dan Indrayani, 2008). Pemanfaatan B. bassiana 

dalam pengendalian hama ulat jenis H. vitessoides masih sangat terbatas, karena selama ini masih 

mengandalkan pestisida kimia sintetik. Oleh karena itu penggunaan B. bassiana sebagai 

pengendali hama ulat daun gaharu H. vitessoides perlu diujicobakan untuk mengetahui efektifi 

tasnya. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya mortalitas larva H. 

vitessoides yang diaplikasikan dengan menggunakan jamur entomopatogen B. bassiana.  

II. METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu 

Penelitian ujicoba pengendalian dilakukan di laboratorium Balai Penelitian Kehutanan 

Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2012. 

B. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan daun gaharu sebagai pakan, larva H. vitessoides instar 1-2, jamur 

B. bassiana, sedangkan alat yang digunakan yaitu toples, timbangan analitik, alat pengaduk, 

kertas saring, kertas label, aquades, alat tulis, kamera, thally sheet.  

C. Prosedur Penelitian 

1. Eksplorasi Ulat H. vitessoides 

 Larva H. vitessoides yang digunakan diperoleh dari tegakan tanaman penghasil gaharu di 

Desa Gumbil, Kandangan. Larva dibawa ke laboratorium dan dilakukan aklimatisasi 

selama ±3 hari pada kondisi laboratorium sebelum digunakan sebagai bahan 

percobaan. Aklimatisasi tersebut bertujuan untuk mengurangi faktor luar yang dapat 

menyebabkan kematian larva dan mengkondisikan larva pada kondisi percobaan di 

laboratorium. 

2. Perlakuan 

 Pengujian dilakukan dengan merendam daun gaharu pada larutan (bassiana + air). 

Perlakuan yang diujicobakan adalah konsentrasi  1 gr/l air, 2 gr/l air, 3 gr/l air, 4 gr/l 



 

 

air, 5 gr/l air  dan 6 gr/l air.  Perlakuan diulang 3 kali dan setiap ulangan dipaparkan 5 

larva (15 larva per perlakuan). 

Daun gaharu direndam pada larutan selama ± 3 menit. Daun yang telah direndam dikering 

anginkan, kemudian dipaparkan pada ulat H. vitessoides  di dalam toples yang telah dialasi  
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dengan kertas saring lembab. Larva dibiarkan memakan daun tersebut selama 48 

jam, selanjutnya larva diberi makan daun segar dan diinkubasikan sampai 

mati/pupa/imago. Parameter yang diamati adalah tingkat mortalitas larva dan waktu 

yang dibutuhkan untuk membunuh ulat. Penentuan efektifi tas sifat pestisida 

dihitung setelah 7 hari perlakuan (Asmaliyah et al., 2006).  

Mortalitas larva dihitung pada setiap perlakuan dan hasil dari pengamatan dihitung 

persentase mortalitas (kematian) larva dengan rumus : 

∑   larva yang mati 

Mortalitas larva (%) =                                             x 100% 

∑   larva 

  

 D.  Analisis Data 

Data mortalitas larva dijelaskan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk grafi k dan 

gambar.   

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengujian B. bassiana terhadap tingkat mortalitas larva selama 7 hari pengamatan 

(7 HSP) disajikan pada Gambar 1. Dari kelima konsentrasi yang digunakan setelah tujuh hari 

pengamatan diketahui bahwa konsentrasi 6 gr/l air mortalitas paling tinggi (33.3%) dan paling 

rendah konsentrasi 1 gr/l air yaitu tidak ada kematian.  



 

 

 

Gambar 1. Mortalitas larva H. vitessoides selama 7 hari pengamatan (7HSP) 

Pada pengujian konsentrasi 1 gr/l air meskipun tidak terjadi kematian (mortalitas 0%), 

larva yang masih hidup pada fase kepompong (pupa) banyak yang mengalami kematian, 

meskipun masih ada beberapa yang bisa melanjutkan sampai pada stadia imago (ngengat). Pra 

kepompong dilakukan di dasar toples dengan cara bersembunyi di dalam kotoran yang mulai 

mengering (Gambar 2). Rendahnya mortalitas yang terjadi diduga karena larva yang digunakan 

merupakan larva yang diambil langsung dari lapangan sebagai serangga uji bukan hasil 

perbanyakan (rearing). Diduga larva lebih resisten terhadap insektisida karena di lapangan sering 

dilakukan penyemprotan dengan insektisida. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Dadang dan 

Prijono (2008) bahwa serangga yang digunakan dalam pengujian harus dipelihara dan dibiakkan 

terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghilangkan kemungkinan pengaruh residu insektisida 

yang digunakan di lapangan.  

 

Gambar 2. Larva memasuki fase kepompong (pupa) dengan bersembunyi                                                                           

di dalam kotoran di dasar toples 

  



 

 

Kematian larva mulai terjadi pada hari ke-2 dan kematian paling banyak terjadi pada hari 

ke-6. Secara keseluruhan kematian larva yang terjadi cukup banyak, namun penggunaan B. 

bassiana ini kurang efektif dalam menyebabkan kematian larva H. vitessoides. Hal ini ditunjukkan 

pada konsentrasi yang paling tinggi yaitu 6 gr/l air mortalitas yang terjadi hanya 33.3%, 

sedangkan Deptan (1995) dalam Asmaliyah et al, (2010) menyatakan bahwa insektisida dianggap 

efektif apabila mampu membunuh serangga uji minimal 80%. Penggunaan B. bassiana pernah 

dilakukan Darwiati (2006) yang diaplikasikan pada  larva uret. Besarnya mortalitas larva yang 

terjadi sebesar 66.6% pada hari ke-4 dan sebesar 83,3% pada hari ke-8 (Darwiati, 2006).  

Kematian ditandai dengan adanya perubahan warna ulat yaitu dari hijau segar (Gambar 3A) 

menjadi kekuning – kuningan. Perubahan warna tersebut seiring dengan perubahan perilaku ulat 

yaitu ulat cenderung tidak aktif/ tidak bergerak, namun apabila disentuh ulat masih hidup. 

Aktivitas makan pun mulai menurun hal ini ditandai dengan sedikitnya daun yang dimakan. Lama 

kelamaan ulat akan mati yang ditandai dengan perubahan warna ulat menjadi coklat dan kepala 

berwarna hitam dengan tubuh mengecil dan lunak (Gambar 3B).   

Perubahan warna serupa juga terjadi pada pengujian dengan menggunakan bakteri gram 

positif berbahan aktif Bacillus thuringiensis. B. thuringiensis (bt) masuk kedalam tubuh larva 

H.vitessoides menyebabkan paralisis saluran pencernaan ulat. Gejala yang terlihat pada ulat yang 

mati adalah tubuh lunak mengandung cairan, berwarna hitam, berbau busuk dan tubuhnya  

hancur serta mengeluarkan cairan berwarna hitam (Lestari dan Suryanto, 2012). 
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Gambar 3. (A) Aplikasi ujicoba pengendalian dengan ulat H. vitessoides,                                                                               

ulat berwarna hijau segar (B) Larva mati akibat memakan daun yang telah 

direndam                                                         

di larutan B. bassiana berwarna coklat kehitam-hitaman. 

Pengujian dengan Bt menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi yaitu ditunjukkan dengan 

mortalitas larva sebesar 100% pada hari ke-2 (konsentrasi 1 gr dan 2 gr/l air), dan pada hari ke-3 



 

 

(konsentrasi 0.5 gr dan 1.5 gr/l air) (Lestari dan Suryanto, 2012). Pengujian dengan menggunakan 

Bt juga pernah dilakukan Ngatiman et al (2010) pada konsentrasi 0.05% (b/v) mortalitas larva  

sebesar 100% pada hari ke-3 dan pada konsentrasi 0.1% (b/v) mortalitas larva 100% pada hari ke-

2.  

Penggunaan Bt memberikan efektifi tas yang berbeda dibandingkan dengan B. bassiana. 

Hal ini diduga kandungan toksin kristal (cry) yang terkandung dalam Bt mempunyai toksisitas yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan B. bassiana. Jamur entomopatogen B. bassiana termasuk dalam 

kelas Deuteromycetes (fungi imperfecti), ordo Moniliales dan family Moniliaceae. Tingkat infeksi 

B. bassiana di berbagai tempat di dunia bervariasi, sebagai contoh di Kamerun jamur ini 

merupakan agensi hayati yang paling efektif sebagai pengendali alami Hypothenemus hampei 

(Darwiati, 2006). Di Meksiko dan Equador tingkat infeksinya cukup tinggi, namun tidak demikian 

di Pantai Gading Kenya (Darwiati, 2006). Agensi tersebut jarang ditemukan, perbedaan tingkat 

infeksi disebabkan adanya perbedaan faktor iklim disamping juga adanya perbedaan strain B. 

bassiana (Darwiati, 2006). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa jamur ini menghasilkan 

toksin yang menyebabkan paralisis secara agresif pada larva dan imago serangga Coleoptera 

(Widyaputra, 1994 dalam Darwiati, 2006).  

Beberapa jenis racun yang berhasil diisolasi dari jamur B. bassiana  antara lain 

beauvericin, beauverolidae, bassianolidae, isorolidae dan zat warna serta asam oksalat (Suntoro, 

1991 dalam Darwiati, 2006). Jamur B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan 

gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga inang. Jamur ini menginfeksi serangga 

inang melalui kontak fi sik, yaitu dengan menempelkan konidia pada integument. Perkecambahan 

konidia terjadi dalam 1-2 hari kemudian dan menumbuhkan miselianya di dalam tubuh inang. 

Serangga yang terinfeksi biasanya akan berhenti makan sehingga menyebabkan imunitasnya 

menurun, 3 – 5 hari kemudian mati dengan ditandai adanya pertumbuhan konidia pada 

integument (Deciyanto dan Indrayani, 2008). 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Besarnya mortalitas larva H. vitessoides pada hari ke-7 (7 HSP) berturut – turut 6.67% 

untuk konsentrasi 2 gr/l air; 20% untuk konsentrasi 3 gr/l air; 13.33% untuk konsentrasi 4 gr/l air; 

26.67% untuk konsentrasi 5 gr/l air; dan 33.3% untuk konsentrasi 6 gr/l air. Konsentrasi 1 gr/l air 

tidak terjadi kematian larva.  

B. Saran 

Perlu dilakukan ujicoba dengan menggunakan larva hasil perbanyakan (rearing) dengan 

melakukan pembiakan di laboratorium untuk mengetahui efektifi tasnya dan dibandingkan 

dengan dengan insektisida alami lainnya. 
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