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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Metarhizium anisopliae 

 Klasifikasi Metarhizium anisopliae dalam sistematika jamur, menurut 

Alexopoulus dkk. (1996) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Fungi  

Divisio  : Amastigomycotina  

Classis  : Deuteromycetes 

Ordo   : Moniliales  

Famili  : Moniliaceae 

Genera : Metarhizium  

Species : Metarhizium anisopliae   

 Metarhizium anisopliae termasuk jamur entomopatogen. Jamur 

entomopatogen merupakan jamur yang bersifat parasit terhadap serangga. 

Terdapat lebih dari 700 spesies jamur entomopatogen yang dapat menginfeksi 

serangga hama (Lacey dkk., 2001). Metarhizium anisopliae tidak hanya bersifat 

saprofit, tetapi juga memiliki kemampuan parasit bagi beberapa ordo serangga 

seperti Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera, Isoptera, dan 

Hemiptera (Prayogo dkk., 2005). 

Metarhizium anisopliae dapat tumbuh optimal pada suhu 22 - 27
0
 C, dengan 

pH berkisar antara 3,3 - 8,5 (Pracaya, 2004). Perbanyakan koloni jamur 
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Metarhizium anisopliae biasa dilakukan pada media jagung, PDA, dan beras 

(Prayogo dan Tengkano, 2002). 

Di awal pertumbuhan, koloni jamur Metarhizium anisopliae berwarna putih. 

Seiring bertambahnya umur, warna koloni akan berubah menjadi hijau gelap. 

Miselium Metarhizium anisopliae bersekat, konidiofor berlapis, bersusun tegak, 

dan bercabang yang dipenuhi oleh spora (Effendy dkk., 2010). Konidia 

berkecambah pada kelembaban 90%. Patogenitas meningkat seiring dengan 

meningkatnya kelembaban udara. Patogenitas jamur Metarhizium anisopliae 

menurun pada kelembaban 86% (Pracaya, 2004) 

Jamur Metarhizium anisopliae memproduksi racun Cyclic peptida yang 

disebut destruxin, senyawa ini tersusun dari lima asam amino yaitu prolin, 

isoleusin, methyl-valin, methyl-alanin, dan beta-alanin (Liu dkk., 2004). 

Destruxin memiliki efek yang menyebabkan kelainan fungsi lambung tengah, 

hemocyt, tubulus malphigi dan jaringan otot pada inang. Destruxin telah 

digunakan sebagai insektisida generasi baru (Tampubolon dkk., 2013).  

Spora Metarhizium anisopliae masuk ke tubuh serangga melalui kulit. Spora 

yang telah masuk dalam tubuh serangga mulai membentuk hifa mulai dari 

jaringan epidermis hingga seluruh jaringan tubuh serangga dipenuhi oleh hifa. 

Setelah inang terbunuh kumpulan hifa tersebut akan membentuk spora primer dan 

sekunder, bergantung pada kondisi cuaca, saat cuaca mendukung spora muncul 

pada kutikula serangga (Saenong dan Alfons, 2009). Infeksi dan penyebaran spora 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu angin, kelembaban, dan padatan inang. 

Angin yang kencang dan kelembaban tinggi dapat membantu penyebaran spora 
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dan pemerataan infeksi pada seluruh individu pada populasi inang (Mulyono, 

2007). Larva mati yang terserang jamur Metarhizium anisopliae nantinya akan 

mengeras dan kaku. Pada kulit larva akan tertutup oleh tepung putih yang akan 

berubah warna menjadi hijau tua (Pracaya, 2004). 

 

2.2. Hama Oryctes rhinoceros 

 Klasifikasi Oryctes rhinoceros dalam sistematika hewan menurut 

Khalshoven (1981), adalah sebagai berikut : 

Phylum  : Arthopoda 

Classis  : Insecta 

Ordo   : Coleoptera 

Famili  : Scarabaeidae 

Genera : Oryctes 

Species : Oryctes rhinoceros L.  

 Oryctes rhinoceros termasuk dalam famili Scarabaeidae dan ordo 

Coleoptera, salah satu hama pada tanaman kelapa dan disebut juga hama 

penggerek pucuk kelapa. Oryctes rhinoceros tersebar merata disetiap daerah di 

Indonesia. Oryctes rhinoceros pada stadium dewasa menyerang titik tumbuh 

sehingga terjadi kerusakan pada daun muda kelapa. Oryctes rhinoceros pada fase 

telur, larva dan pupa berada di tanah, hidup pada media yang memiliki banyak 

sisa - sisa bahan organik di sekitar pohon kelapa (Mulyono, 2007).  

 Imago Oryctes rhinoceros memiliki kepala berbentuk seperti badak karena 

terdapat cula tunggal. Imago jantan memiliki cula lebih menonjol dibanding 
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imago betina. Imago betina memiliki bulu lebat pada ujung abdomen, sedangkan 

imago jantan tidak (Purba, 2006). Imago Oryctes rhinoceros secara keseluruhan 

berwarna hitam, tubuh bagian bawah berwarna coklat kemerahan, panjang 

tubuhnya mencapai 5 cm, memiliki dua sayap, tiga pasang kaki, pada bagian ekor 

terdapat bulu - bulu halus (Lobalohin dkk., 2014).  

 Oryctes rhinoceros menempatkan telurnya pada gundukan bahan organik 

yang lapuk, seperti gergaji kayu, tunggul kelapa, sampah yang lapuk, kotoran 

ternak da lainya (Mulyono, 2007). Imago betina Oryctes rhinoceros dapat bertelur 

3 sampai 4 kali selama hidupnya, dan sekali bertelur dapat memproduksi 30 butir 

telur. Telur diletakkan sedalam 5 - 15 cm dari permukaan tanah. Telur Oryctes 

rhinoceros berwarna putih, dan berbentuk oval. Ukuran telur 2,3 – 3,5 mm dan 

menetas setelah 8-12 hari (Allorerung dan Hosang, 2003). 

 Larva Oryctes rhinoceros berwarna putih tulang, berbentuk silinder, 

berkerut-kerut, melengkung  dan memiliki panjang sekitar 60-100 mm. Stadia 

larva terbagi menjadi 3 masa instar, dan berlangsung selama 82-207 hari (Susanto 

dkk., 2011). Masa instar I terjadi selama 12-21 hari, masa instar II terjadi selama 

22-60 hari, dan instar III selama 60-165 hari (Mohan, 2006). Prepupa terjadi 

setelah larva. Prepupa berlangsung selama 8-13 hari. Bentuknya terlihat seperti 

larva hanya ukurannya lebih kecil dan cenderung diam. Prepupa bergerak jika 

diganggu. Pupa berwarna coklat kekuningan, ukuran mencapai 50 mm dan 

berlangsung selama 17-28 hari (Susanto dkk., 2011).  

 Oryctes rhinoceros satu ekor menggerek 4-6 hari tanaman kelapa sebelum 

pindah ke tanaman lain. Oryctes rhinoceros terbang ke pucuk tanaman saat malam 
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hari dan mulai menggerek dari satu ketiak pelepah bagian atas pucuk tanaman. 

Panjang lubang gerekan mencapai 4,2 cm dalam sehari. Gerekan dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman dan apabila sampai ke titik tumbuh dapat 

mematikan tanaman (Silitonga dkk., 2013). Oryctes rhinoceros dapat mematikan 

tanaman muda hingga 25%. Imago Oryctes rhinoceros juga menyerang pangkal 

pelepah yang belum membuka (Herman dkk., 2012). 

 Bekas gerekan akibat serangan Oryctes rhinoceros akan diikuti oleh 

kumbang Rhynchoporus sp. atau bakteri atau cendawan sehingga terjadi 

pembusukan yang lebih parah. Tanaman tetap dapat hidup namun pertumbuhan 

terhambat dan produksi berkurang (Daud, 2007). Kerusakan yang timbul akibat 

serangan Oryctes rhinoceros ditandai dengan bentuk daun kelapa yang terpotong 

membentuk huruf V (Prasetyo dkk., 2009). 

 Oryctes rhinoceros meupakan hama yang mudah dikendalikan 

menggunakan jamur Metarhizium anisopliae. Larva Oryctes rhinoceros 

merupakan inang yang cocok untuk pertumbuhan Metarhizium anisopliae, 

sehingga jamur ini mampu memproduksi miselium dengan cepat disekitar tubuh 

inangnya (Marheni dkk., 2010). Inang yang mudah untuk berkembangnya jamur 

Metarhizium anisopliae adalah larva Oryctes rhinoceros (Sambirang dan 

Hosang,2007). Berdasarkan penelitian sebelumnya larva Oryctes rhinoceros 

setelah diaplikasikan jamur Metarhizium anisopliae untuk mencapai mortalitas 

50% dengan konsentrasi konidia/ml sebesar 1 x 10
8
 adalah 7,54 hari (Latifian, 

2015). 
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2.3. Hama Lepidiota stigma 

 Klasifikasi Lepidiota stigma dalam sistematika hewan, menurut Fabricius 

(1798) adalah sebagai berikut : 

Phylum  : Arthopoda 

Classis  : Insecta 

Ordo   : Coleoptera 

Famili  : Melolonthidae 

Genera : Lepidiota 

Species : Lepidiota stigma S.  

Lepidiota stigma (Coleoptera : Scarabeidae) merupakan salah satu hama 

pada tanaman tebu. Hama ini banyak ditemukan pada tanaman tebu yang tumbuh 

di tanah berpasir dan tidak ditemukan pada tanah berlempung. Lepidiota stigma 

tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Hama ini termasuk 

serangga univoltine atau menghsilkan satu generasi dalam satu tahun (Harjaka 

dkk., 2011). 

Awal musim penghujan merupakan masa penerbangan kumbang secara 

serentak. Perkembangan telur hingga larva instar ke tiga berlangsung selama 6-9 

bulan. Perkembangan telur hingga dewasa membutuhkan waktu 385 hari. Larva 

stadia instar kedua dan ketiga adalah fase yang dapat merusak akar tebu. Serangan 

Lepidiota stigma Di pulau Jawa terjadi secara umum pada bulan Januari - April. 

Kerusakan yang diakibatkan oleh serangan  Lepidiota stigma yaitu gejala layu 

permanen dan lebih parahnya dapat mengakibatkan kematian (Setyaningsih, 

2010). Rumpun tanaman tebu yang terserang akan roboh ketika digoyangkan, 
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terasa ringan dan mudah dicabut, karena banyak akar yang berkurang dan pangkal 

batang rusak akibat serangan hama Lepidiota stigma (Harjaka, 2006). 

Imago Lepidiota stigma meletakkan telur pada tanah yang lembab dan di 

kedalaman 5 - 30 cm, telur menetas pada 1 - 2 minggu kemudian. Larva muda 

memakan perakaran di sekitar dan sisa - sisa tanaman mati. Larva yang sudah 

tumbuh besar akan memakan perakaran tanaman yang tumbuh. Perkembangan 

larva terjadi hingga instar 4 dan pada instar 2 - 3 merupakan stadia yang paling 

merugikan (Milner dkk., 2003). Larva Lepidiota stigma instar ke tiga panjang 

mencapai 7 cm, warna putih kekuningan dan pada ujung abdomen terdapat pola 

perambutan sejajar. Selama fase larva,  Lepidiota stigma  aktif memakan akar 

tanaman di musim hujan dan memasuki musim kemarau di bulan Juli larva 

berubah menjadi pupa. Hal itu menunjukkan bahwa Lepidiota stigma potensial 

sebagai hama perusak akar (Harjaka dkk., 2010). 

Uret hama perusak akar relatif tidak mudah dikendalikan karena berhabitat 

dalam tanah dan ketika dewasa aktif malam hari (Jackson & Klein, 2006). 

Pengendalian terhadap telur dan pupa Lepidiota stigma juga tidak mudah 

dilakukan karena keberadaannya dalam tanah sulit diamati (Harjaka, 2010). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, larva Lepidiota stigma setelah 

diaplikasikan jamur Metarhizium anisopliae untuk mencapai mortalitas 50% 

dengan konsentrasi konidia/ml sebesar 1 x 10
6
, membutuhkan waktu 107 hari (3 

bulan 27 hari) (Harjaka dkk., 2011). 
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2.4. Ambang Ekonomi (AE) dan Aras Luka Ekonomi (ALE) 

Aras Luka Ekonomi (ALE)  adalah keadaan dimana populasi hama terendah 

dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi, dan terjadi apabila kerusakan akibat 

hama, sama atau lebih besar dari biaya pengendalian hama. Perhitungan ekonomi, 

biaya, manfaat, untung rugi dari tindakan pengendalian hama merupakan aspek 

yang ditekankan. Perkembangan konsep AE dimulai ketika muncul 

kecenderungan penggunaan pestisida kimia secara berlebihan oleh petani. 

Penggunaan insektisida sebagai upaya preventif hanya disesuaikan dengan 

kebutuhan ekonomi tanpa melihat dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

Sehingga perlu ditetapkan landasan yang sesuai, baik secara ekonomi maupun 

ekologi dalam pengendalian hama (Untung, 2003). Secara konseptual, agar 

populasi hama tidak mencapai ALE harus dilakukan tindakan pengendalian pada 

populasi digaris AE. Contohnya apabila dari perhitungan diketahui ALE dari larva 

Oryctes rhinoceros adalah 10 larva/pohon kelapa, maka dapat ditentukan bahwa 

nilai AE maksimal  adalah 9 larva/pohon kelapa (Stern dkk., 1959).  

Penentuan AE dimulai dengan menghitung nilai Tingkat Kerusakan 

Ekonomi (TKE) berdasarkan prinsip break-even point, yakni kesetaraan antara 

nilai manfaat kehilangan hasil yang diselamatkan oleh tindakan pengendalian 

hama dan biaya pengendalian hama (Mumford dan Norton, 1984). Semakin tinggi 

nilai ALE, semakin tinggi juga nilai AE. Nilai ALE dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti biaya pengendalian, upah tenaga kerja, jenis pengendalian, proporsi 

kehilangan hasil, efikasi pestisida atau agensia hayati dan faktor lingkungan 

(Alimin dkk., 2014). 


