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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Oryctes rhinoceros L. merupakan salah satu serangga yang paling merusak

kelapa dan kelapa sawit di Afrika Selatan dan Asia Tenggara serta Kepulauan

Pasifik Barat (Giblin-Davis, 2001). Hal ini dapat menyerang spesies palem

lainnya juga (Schmaedick, 2005). Kerugian ekonomi untuk kelapa di Asia dan

Kepulauan Pasifik bisa tinggi dan hasil dapat berkurang, biaya tindakan

pengendalian, biaya pembangunan perkebunan (penanaman kembali untuk

menggantikan pohon mati atau rusak parah), dan karantina prosedur untuk

membatasi penyebaran (Catley, 1969).

Luas areal pertanaman kelapa di Indonesia pada tahun 2009 adalah

3.799.124 ha dengan produksi sebesar 3.257.969 ton. Tahun 2010 luas areal

sebesar 3.739.350 ha dengan produksi sebesar 3.166.666 ton. Tahun 2011 luas

areal sebesar 3.752.144 ha dengan produksi sebesar 3.203.635 ton (BBPPTP,

2012). Berdasarkan data Statistik Provinsi Maluku, pada tahun 2015 luas areal

pertanaman kelapa di Maluku sebesar 108.184 ha dengan produksi sebesar 93.770

ton (BPS, 2015).

Produksi di atas belum memberikan indikasi yang menggembirakan kepada

pemerintah maupun petani kelapa, karena tanaman kelapa telah melewati umur

produktif, pemeliharaan tanaman kelapa tidak dilaksanakan dengan baik serta

serangan hama dan penyakit. Menurut Setyamidjaja (1993), ada beberapa hama

penting yang menyerang tanaman kelapa, diantaranya adalah hama O. rhinoceros.
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Berbagai pestisida kimia telah digunakan tanpa pandang bulu sejak beberapa

dekade untuk mengendalikan serangga hama pada tanaman pertanian. Dampak

jangka panjang dari bahan kimia pada organisme bukan target, perkembangan

resistensi serangga terhadap pestisida kimia dan efek berbahaya terhadap manusia

dan lingkungan merangsang minat para ilmuwan untuk mengukur kontrol

alternatif melalui kontrol bio berarti untuk menghancurkan serangga hama untuk

meningkatkan produktivitas pertanian. Nematoda entomopatogen telah dianggap

sangat potensial dan efektif sebagai bio-agen kontrol yang memiliki sifat non

polusi (Tabassum dan Shahina, 2004).

Pracaya (2008), Nematoda berbentuk seperti cacing kecil. Panjangnya

sekitar 200-1.000 mikron ( 1.000 mikron = 1 mm). Namun, ada beberapa yang

panjangnya sekitar 1 cm. nematoda biasa hidup di dalam atau di atas tanah.

Umumnya nematoda yang hidup di atas tanah sering terdapat di dalam tanah

terdapat di dalam jaringan tanaman atau di antara daun-daun yang melipat, di

tunas daun, di dalam buah, di batang, atau di bagian tanaman lainnya. Nematoda

juga ada yang hidup di dalam tanaman (endoparasit) dan ada juga yang di luar

tanaman (ektoparasit).

Nematoda sudah digunakan selama beberapa dekade untuk banyak kontrol

biologis serangga hama di seluruh dunia (Georgis et al. 2006). Pengendalian

hayati dengan nematoda entomopatogen memberikan keuntungan yang paling

utama yaitu tidak mencemari lingkungan dan biaya yang dikeluarkan lebih murah

dibandingkan dengan penggunaan insektisida sintetik. Jenis-jenis nematoda yang

umumnya digunakan sebagai pengendali serangga hama yaitu Steinernema spp.
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dan Heterorhabditis spp. Kedua jenis entomopatogen tersebut dapat digunakan

untuk mengendalikan larva hama dari ordo Coleoptera, Lepidoptera,

Hymenoptera dan Diptera (Wagiman et al. 2003).

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh Klein  (1990)  diketahui

bahwa  nematoda entomopatogen S.   carpocapsae mampu menginfeksi 250

spesies  serangga  dari  75 famili dalam 11 ordo. Hasil ini didasarkan pada

pengujian di laboratorium yang dilakukan dengan kertas saring dalam cawan

petri dengan kepadatan populasi  nematoda  yang  tinggi.  Penemuan S.

carpocapsae di  Indonesia  telah  dilaporkan oleh De Chenon  et  al.  (1992)  dan

telah  diuji keefektifannya pada rayap di lapangan. Menurut Purnomo et al.

(1998) S. carpocapsae mempunyai virulensi yang tinggi terhadap larva

Crocidolomia binotalis. Uhan  (2005) melaporkan  bahwa nematoda

entomopatogen Steinernema spp.  isolat Lembang pada tingkat kepadatan

populasi 400 dan 800 JI/ml efektif terhadap C. pavonana dengan mortalitas

larva masing-masing sebesar 69,17dan  82,22%.  Pengujian  yang  dilakukan

Uhan  (2006)  terhadap Spodoptera  litura di rumah kaca pada tingkat kepadatan

populasi 400 dan  800  JI/ml menyebabkan  tingkat mortalitas sebesar 87,50 dan

95,50%. Efektivitas nematoda S.  carpocapsae pada  kepadatan  800  JI/ml

dengan tingkat mortalitas oleh metoksifenozida konsentrasi 1 ml/l.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini

sebagai berikut “Bagaimanakah patogenesitas nematoda entomopatogen pada

larva kumbang badak (Oryctes rhinoceros L.)”?

1.3. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. H0 = Diduga nematoda entomopatogen dengan populasi yang berbeda tidak

berpengaruh pada larva kumbang badak (Oryctes rhinoceros L.)

2. H1 = Diduga nematoda entomopatogen dengan populasi yang berbeda

berpengaruh pada larva kumbang badak (Oryctes rhinoceros L.)

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui patogenesitas nematoda

entomopatogen pada larva kumbang badak (Oryctes rhinoceros L.).


