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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Spodoptera litura F. (Lepidoptera: Noctuidae) yang lebih dikenal dengan 

ulat grayak merupakan hama penting pada tanaman tembakau (Nicotiana tabacum 

L.) (Natawigena, 1990). Ulat grayak hidup dalam kisaran inang yang luas, bersifat 

polifag dan mengalami metamorfosis metabola dengan tipe holometabola, terdiri 

atas stadium telur, ulat, kepompong, dan ngengat (imago) (Marwoto dan 

Suharsono, 2008). 

 Mekanisme serangan terjadi saat larva ulat grayak keluar dari telur 

kemudian larva hidup bergerombol sampai dengan instar III pada fase ini ulat 

memakan daun dengan gejala transparan. Pada instar ke-4 ulat menyebar ke 

bagian tanaman atau ke tanaman sekitarnya. Menurut Subiyakto (1988), pada 

stadia ulat instar III serangga ini secara bergerombol memakan dan merusak daun. 

Menurut Sudarmo (1993) kerusakan yang ditimbulkan pada stadium larva berupa 

kerusakan pada daun tanaman sehingga daun menjadi berlubang-lubang. 

 Pada umumnya angka kerusakan yang diakibatkan Spodoptera litura F. di 

seluruh Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 serangan ulat 

grayak mencapai 3.616 ha dengan intensitas serangan sekitar 14.40% (BPS, 1994) 

dan sampai dengan tahun 2007, luas serangan sementara mencapai 956 ha (Dir. 

Perlind. Tan., 2008). Media Indonesia tahun 2010 melaporkan bahwa di daerah�
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Jawa Tengah, setiap areal sawah terdapat 40% daun tembakau yang rusak dan 

tidak bisa dipanen, selain itu ulat grayak juga menyerang 40 hektare sawah di 

Bengkulu. 

 Tindakan pengendalian hama utama tanaman tembakau (Nicotiana tabacum 

L.) yang masih dilakukan oleh sebagian para petani di Indonesia adalah 

pengendalian dengan penggunaan pestisida sintetik. Penggunaan pestisida sintetik 

yang berlebihan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. 

Dampak negatif penggunaan pestisida sintetik adalah menimbulkan dampak 

meledaknya populasi hama. Ledakan populasi hama ini dapat terjadi karena hama 

dapat menjadi toleran terhadap insektisida sehingga populasinya tidak terkendali. 

Semakin toleran hama terhadap insektisida akan meningkatkan penggunaan dosis 

insektisida yang digunakan (Nas, 2004 Dalam Prabowo, 2010). Dampak lain 

dalam penggunakan insektisida sintetik adalah mengakibatkan keseimbangan 

alam terganggu, meninggalkan residu yang sulit didegradasi olah alam, dapat 

membunuh organisme yang menguntungkan, residu pestisida di dalam tanah dapat 

meracuni organisme nontarget, terbawa sampai ke sumber-sumber air dan 

meracuni lingkungan sekitar dan dapat terbawa sampai pada mata rantai 

kehidupan (Nurindah dan Mukani, 2005). Menurut Gold (1999) penggunaan 

pestisida mengakibatkan lebih dari 400 jenis serangga dan tungau hama serta 70 

jenis cendawan patogen menjadi resisten terhadap pestisida. Dampak lain adalah 

terbunuhnya organisme menguntungkan, sehingga terjadi penurunan keragaman 

dan kelimpahan komunitas suatu ekosistem pertanian. Adanya dampak negatif 

yang ditimbulkan insektisida kimia, maka terbuka peluang untuk mengembangkan 
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alternatif pengendalian Spodotera litura F. yang ramah terhadap lingkungan. 

Salah satunya adalah pengendalian secara hayati, khususnya pemanfaatan patogen 

serangga, seperti: bakteri, jamur, virus, dan nematoda (Lacey et al, 2001). 

 Penggunaan nematoda entomopathogen untuk pengendalian hama secara 

hayati merupakan salah satu alternatif pengendalian hama yang ramah 

lingkungan. Salah satu patogen serangga yang sudah dimanfaatkan dalam 

pengendalian serangga hama, terutama serangga hama tanah adalah nematoda 

Steinernema spp. (Prabowo, 2010). 

 Steinernema spp. memiliki potensi mengendalikan serangga hama terutama 

dari ordo Orthoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, dan Diptera (Hazir at 

al., 2003). 

 Mekanisme pathogenesis nematoda Steinernema spp. ketika juvenil Invektif 

(Jl) masuk ke dalam tubuh serangga inang melalui lubang-lubang terbuka, seperti 

integument, spirakel, anus dan mulut (Burnell dan Stock, 2000). JI dapat masuk 

ke dalam tubuh inang karena pengaruh CO2 yang dihasilkan inangnya. Apabila JI 

masuk melalui mulut atau anus, maka JI tersebut akan menembus dinding perut 

akan mencapai haemocoel, sedangkan apabila masuk melalui spirakel, JI 

menembus dinding trakea untuk mencapai haemocoel, bakteri Xenorhabdatus sp. 

yang dibawa dari dalam instrumennya akan dilepaskan untuk membunuh serangga 

inang dengan cara menimbulkan septisemia (muntah darah) (Grewal dan Georges, 

1999). Bakteri simbion membuat kondisi yang cocok untuk pertumbuhan dan 

reproduksi entomopatogen dalam tubuh inang yang mati (Prabowo, 2007). 
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 Penggunaan Steinernema spp. untuk mengendalikan serangga hama 

memiliki beberapa keunggulan, antara lain: mempunyai kemampuan yang tinggi 

dalam mencari serangga hama, mampu menginfeksi dan membunuh serangga 

hama sasaran dengan cara meracuni hemolimfa (septisemia) dalam waktu singkat 

(24-48 jam), mudah diperbanyak secara massal pada medium buatan, tidak 

berbahaya bagi mamalia dan vertebrata, tidak meracuni lingkungan, kompatibel 

dengan sebagian besar peptisida kimia, dan belum dilaporkan dapat menyebabkan 

resistensi pada serangga hama (Herbert dan Blair, 2007). 

 Beberapa penelitian melaporkan bahwa Steinernema spp. terbukti 

menyebabkan mortalitas ulat bawang Spodoptera exigua instar 5 sebesar 90% 

(Wagiman et al., 2003), menyebabkan mortalitas rayap Coptotermes curviganthus 

sebesar 99,66% (Bhakti, 2004), menyebabkan mortalitas Hoplia philanthus 

sebesar 80% (Ansari et al., 2003) dan  menyebabkan mortalitas ulat jantung kubis 

Crocidolomia binotalis sebesar 98,75 % (Subagiya, 2005). Pada uji pendahuluan  

Steinernema spp. dapat menyebabkan mortalitas Spodoptera litura F. instar III 

sebesar 22,5%, 45%, 50%, dan 69 % setelah 72 jam perlakuan dengan konsentrasi 

100 JI/ml, 200 JI/ml, 300 JI/ml dan 400 JI/ml (Rahmawati, 2012). Pengamatan 

mortalitas Spodoptera litura F. dilakukan setiap 24, 48, dan 72 jam setelah 

aplikasi dikarenakan nematode Steinernema spp. membunuh serangga hama 

sasaran dengan cara meracuni hemolimfa (septisemia) dalam waktu  24-48 jam 

(Herbert dan Blair, 2007). 

 Untuk itulah peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul ”Potensi 

Nematoda Entomopathogen Steinernema spp. Terhadap Mortalitas Ulat 
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Daun Spodotera litura F. Instar III Pada Daun Tembakau (Nicotiana tabacum 

L.)” 

 

1.2    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat disusun 

rumusan masalah:  

a. Adakah potensi larva nematoda entomopathogen Steinernema spp. 

terhadap mortalitas ulat daun Spodoptera litura F. instar III pada daun 

Tembakau (Nicotiana tabacum L.) ? 

b. Adakah perbedaan mortalitas Spodoptera litura F. dari waktu ke waktu 

setelah pemberian berbagai konsentrasi larva nematoda entomopathogen 

Steinernema spp.? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui potensi larva nematoda entomopathogen Steinernema 

spp. terhadap mortalitas ulat daun Spodoptera litura F. instar III pada 

daun tembakau (Nicotiana tabacum L.). 

b. Untuk mengetahui perbedaan mortalitas Spodoptera litura F. dari waktu ke 

waktu setelah pemberian berbagai konsentrasi larva nematoda entomopathogen 

Steinernema spp. terhadap mortalitas ulat daun Spodoptera litura F. instar III 

pada daun tembakau (Nicotiana tabacum L.). 
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1.4    Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai materi pengayaan dengan standar 

kompetensi keanekaragaman makhluk hidup dan upaya pelestariannya, 

dan kompetensi dasar mengidentifikasi pentingnya keanekaragaman 

makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem. 

b. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan dan teknologi mengenai pemanfaatan nematoda 

Steinernema spp. sebagai agens hayati. 

c. Manfaat bagi masyarakat khususnya para petani yaitu memberikan 

alternatif pengendalian hama ramah lingkungan dengan mengadakan 

penyuluhan. 

 

1.5    Batasan Penelitian 

 Untuk memudahkan pelaksanaan dalam penelitian ini maka peneliti perlu 

membatasi penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan nematoda entomopathogen Steinernema 

spp. stadia larva instar III ( Juvenil infektif). 

b. Obyek penelitian yang digunakan adalah ulat daun jenis Spodoptera 

litura F. instar III. 

c. Konsentrasi juvenile invektif yang digunakan dalam penelitian ini 

dibatasi sebesar 200, 300, 400, 500 dan 600 JI/ml. 
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d. Parameter penelitian ini adalah jumlah kematian ulat daun jenis 

Spodoptera litura yang ditandai dengan perubahan warna dari 

hijau muda menjadi coklat kehitaman dan tubuhnya menjadi 

lembek. Pengamatan dilakukan pada ke 24 jam, 48 jam dan 72 jam 

setelah aplikasi. Parameter yang diamati kemudian dianalisis. 

 

1.6 Definisi Istilah 

a. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki larva nematoda Steinernema 

spp. dalam mengendalikan hama serangga terutama dari ordo 

Lepidoptera (Prabowo, 2007). 

b. Nematoda Entomopathogen adalah parasit serangga yang hidup didalam 

tanah. Istilah entomopathogen, entomon berasal dari kata yunani yang 

berarti serangga, dan pathogen yang berarti menyebabkan penyakit. 

c.  Steinernema spp. yaitu nematoda dari family Steinernematidae dan 

memiliki memiliki 3 macam stadium yaitu telur, larva (Juvenil) dan 

dewasa. Juvenil (Jl) memiliki empat stadium yaitu juvenil stadium I, 

juvenil stadium II, juvenil stadium III, dan juvenil stadium IV. 

Pergantian stadium ditandai dengan terjadinya pergantian kulit. 

d.  Mortalitas adalah proporsi kematian akibat penyakit tertentu (Salim, 

edisi pertama). Dalam penelitian ini mortalitas yang dimaksud adalah 

kematian yang disebabkan oleh pemberian perlakuan berbagai 

konsentrasi juvenil infektif nematoda Steinernema spp. 
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e. Spodotera litura F. atau ulat grayak, termasuk keluarga Noctuidae, 

bangsa Lepidoptera. Pada stadia ulat, serangga ini secara bergerombol 

memakan dan merusak daun, sehingga daun berlubang-lubang 

(Subiyakto, 1999). 

f. Tembakau (Nicotiana tabacum L.) merupakan salah satu komoditas 

yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai 

sumber pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja penunjang industri 

rokok yang terkait dengan cukai serta penerimaan devisa negara 

(Hidayah, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 


