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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hasil yang diperoleh dari hutan produksi debedakan menjadi dua yaitu hasil berupa 

kayu dan bukan kayu .hasil hutan bukan kayu (HHBK)  yaitu antara lain berupa getah/damar, 

minyak, madu dan lak. Lak merupakan  salah satu produk non kayu Perum Perhutani yang 

memiliki nilai tersendiri, karena merupakan produk langka. Perum Perhutani merupakan 

satunya – satunya yang membudidayakan lak di Indonesia, di KPH  Probolinggo (Suharjo 

2008). 

Lak  termasuk  dalam  kelompok  resin  yang  diperoleh dari hasil sekresi insekta    

Laccifer lacca Kerr  (kutu  Lak)  yang  hidup  pada  tanaman inangnya.   Hasil  sekresi  tersebut  

mengelilingi tubuh  kutu  lak  yang  kemudian  mengeras  dan berfungsi sebagai pelindung dari 

ancaman  musuh alami  dan  lingkungan  yang  tidak  menguntungkan bagi kehidupan kutu lak. 

Tanaman inang kutu lak adalah  tanaman  Kesambi  (Schleicera  oleosa Merr.),  Ploso  (Butea  

monosperma Taub.),  Jamuju  (Dacrycarpus imbricatus),  Widoro/Kaliandra  (Zizyphus  jujube 

Lam), Acacia  villosa Willd.   Di  Indonesia, tanaman  kesambi  merupakan  tanaman  yang 

diprioritaskan  untuk  digunakan  sebagai  tanaman inang dalam budidaya kutu lak (Taskirawati 

2007). 

Lak merupakan komoditi yang belum dikenal masyarakat, karena konsumennya 

terbatas, namun manfaatnya beragam maka masih terbuka peluang untuk mengembangkannya. 

Penggunaan lak di Indonesia semula hanya untuk pembuatan pelitur bagi  finishing mebel agar 

terlihat mengkilat. Namun setelah  
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ada kemajuan teknologi pengelolaan lak, kini lak dapat digunakan sebagai bahan baku dalam 

industri : isolasi listrik, piringan hitam, tinta cetak, perekat untuk ampelas, semir sepatu, 

pengeras topi, penyamak kulit, pewarna makanan, kulit kapsul, bahan kosmetik dan 

sebagainya. Konsumen pun tidak hanya di dalam negri tetapi juga dari luar negri (Suharjo 

2008) 

Penggunaan lak yang luas, terutama disebabkan oleh beberapa sifat fisik yang 

menguntungkan. Pemanfaatannya sebagai bahan pelapis pangan berkaitan erat dengan sifat – 

sifat seperti mampu membentuk lapisan tipis (film), tidak mudah tembus oleh air/uap air, tidak 

lengket, mengkilap tidak mudah bereaksi dengan bahan lain ataupun teroksidasi.  Lak kasar 

umumnya memiliki komposisi berupa resin (68%), zat warna (10%), lilin (6%), dan zat lain 

(4%). Resin, lilin dan berupa zat warna merupakan bagian yang terkait satu sama lain. Pada 

shellac terdapat bagian  jenis asam hidroksi alifatik dan estemya dengan panjang rantai karbon 

antara 13 – 15. Beberapa asam dimaksud  diantaranya adalah shelloic acid, jalaric dan 

laksholid acid (Pakan, 2007). 

Tingginya  permintaan  pasar  menjadikan budidaya  kutu  lak  memiliki  prospek  yang  

sangat baik untuk dikembangkan. Tulisan ini memberikan informasi  mengenai  peluang  

investasi  usaha budidaya kutu lak. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan  motivasi  untuk  

lebih  mengembangkan budidaya  kutu  lak  di  Indonesia,  sehingga  nantinya dapat  dijadikan  

sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  bagi  masyarakat  yang  ada  di  sekitar hutan (Suratmo 

2007). 
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Cara budidaya kutu lak dibutuhkan ketelatenan dan skill yang memadai, sehingga 

pertumbuhannya menjadi maksimal serta tidak terserang oleh insekta lain sebagai predator. 

Salah satu cara budidaya kutu lak adalah dengan pengasapan yang ada di bawahnya. 

Pengasapan lak dilakukan guna untuk menciptakan suhu dan kelembaban yang optimum bagi 

kehidupan larva lak  sekaligus untuk mengusir parasit atau predator yang ada pada lokasi 

tularan. Apabila kutu lak sehat dan tidak adanya prasit atau predator yang mengganggu 

keberadaannya, maka kutu akan bisa membuat sekresi lak secara maksimal. Maka akan 

terbentuk lapisan sekresi yang tebal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas lak.  

Kutu lak dapat hidup pada kisaran suhu 17 – 34 0C, sedangkan budidaya kutu lak 

membutuhkan kisaran suhu yang optimum yaitu 24 – 28 0C, suhu harian rata – rata yang 

dibutuhkan kutu lak 24 – 28 0C suhu ini sangat  cocok untuk budidaya lak. Di bawah suhu 22 

0C perkembangan nimfa menjadi lambat. Budidaya kutu lak pada inang kurang mendapatkan 

sinar matahari akan menghasilkan lak mutu rendah. Hal ini dimungkinkan kerena banyaknya 

parasit kutu lak. Keberhasilan kultur lak sangat dipengaruhi faktor fisik dan faktor hayati. 

Faktor fisik diantaranya adalah suhu, cahaya matahari, angin, dan hujan. Sedangkan faktor 

hayati adalah parasit dan predator. Faktor hayati akan menjadi musuh alami kutu lak.  Parasit 

kutu lak yang dilaporkan ada tiga, yaitu Erencrytus dewitzi, Tacherdhipeghus tachardiae, dan 

Tetrasticthitus purpureus. Di Indonesia parasit yang berbahaya  adalah E dewitzi karena pada 

tingkat serangan yang berat dapat menggagalkan tularan hingga 100% (Perum Perhutani Unit 

II Jawa Timur, 1997), tingkat serangan parasit lebih besar pada saat musim hujan dibandingkan 

musim kemarau. Besarnya serangan parasit pada musim hujan lebih besar dua kali lipat 

dibandingkan pada musim kemarau. Predator kutu lak diantaranya adalah  Eublema rubra, E. 

Amabilis, dan Holcocera pulverea merupakan parasit yang sangat penting di Indonesia, karena 

dapat memangsa kutu lak mencapai 30 – 35%   (Perum Perhutani Unit II Jawa Timur,  
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1997). Disamping itu, adanya semut, diantaranya semut gatel (Solenopsis geminata) dan semut 

kripik (Cremastogaster treubi) juga dapat memangsa kutu lak  (Pakan 2007). 

Selain tanaman inang, maka pengendalian hama dan penyakit sangat berperan penting 

untuk kualitas lak. Pengendalian hama dan penyakit yaitu menggunakan pengasapan saat 

pemeliharan kutu lak. Pengasapan yaitu guna untuk menciptakan suhu yang optimum 24 – 28 

0C  bagi kehidupan larva lak dilaksanakan pengasapan sekaligus untuk mengusir parasit dan 

predator yang ada pada lokasi tularan. Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara tradisional di 

areal tularan kutu lak adalah dengan memberikan  pengasapan tanpa adanya bahan unsur kimia 

lain, dimana pengasapan ini dapat mengusir predator  dan dapat meningkatkan suhu sekitar 

tularan sehingga dapat memberi rasa hangat pada kutu, pengasapan ini dapat dilakukan pagi 

dan sore. Jarak asap satu dengan yang lainnya adah 50 – 100 m2 bergantung pada arah dan 

kecepatan angin, pada musim kemarau juga perlu diadakan pengasapan sampai terjadi 

suarming, (Suharjo 2008). 
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Dari permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitia pengaruh waktu dan frekuesi 

pengasapan terhadap kualitas lak cabang (L.lacca Kerr)  

Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh data dan informasi teknis pengasapan 

yang menghasilkan lak  berkualitas dalam dalam jumlah yang diharapkan, bernilai efektif dan 

efisiens. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pembahasan di atas didapat beberapa rumusan masalah  diantaranya : 

1. Apakah waktu dan interval pengasapan pada tularan akan membedakan kualitas lak (L. 

lacca Kerr)  

2. Pada waktu pengasapan pagi hari dan sore hari manakah yang lebih efektif pada kualitas 

lak (L. lacca Kerr)  

3. Apakah waktu  pengasapan pagi sore lebih efektif pada kualitas lak (L. lacca Kerr)  

4. Apakah interval pengasapan sangat berpebgaruh terhadap kualitas lak (L. lacca Kerr)  

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan waktu dan 

interval pengaspan terhadap kualitas lak cabang (L.lacca Kerr) 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberiakn informasi tentang waktu dan 

frekwensi pengasapan yang efektif terhadap lak (L. lacca Kerr) yang ditularkan pada pohon 

inang kesambi (S. oleosa Merr)  agar dapat  menghasilkan bibit  lak (L. lacca Kerr)  yang 

berkualitas. 
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1.5 Hipotesa 

1. Terjadi interaksi antara waktu dan interval pengasapan terhadap kualitas lak cabang (L.

lacca Kerr)

2. Waktu pengasapan sangat berpengaruh pada kualitas lak (L. lacca Kerr)

3. Interval pengasapan akan berpengaruh terhadap kualitas lak cabang (L. lacca Kerr)


