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RINGKASAN PENELITIAN 

 

 
Kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) merupakan hama utama yang 

menimbulkan dampak yang serius pada perkebunan kelapa sawit belum menghasilkan 

(TBM) maupun yang sudah menghasilkan (TM) di Riau. Teknologi pengendalian O. 

rhinoceros lebih ditekankan pada pemanfaatan agen hayati biopestisida 

Metarhizium anisopliae di perkebunan kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit 

(TKKS) lebih baik kalau diaplikasikan setelah dikomposkan dari segi 

ketersediaan unsur haranya. Oleh karenanya inokulum  M. anisopliae diberikan ke 

media kompos (TKKS, serbuk gergaji dan sekam padi)  disebut Metankos, 

kemampuan patogenisitas metankos mengendalikan larva O. rhinoceros diuji. 

Tujuan penelitian adalah mendapatkan konsentrasi terbaik M. anisopliae pada 

Metankos terhadap larva O. rhinoceros. Hasil percobaan konsentrasi terbaik 

dipakai untuk pengujian media metankos terbaik menginfeksi larva O. rhinoceros. 

Percobaan I  menguji konsentrasi terbaik M. anisopliae pada Metankos 

menginfeksi larva O. rhinoceros, penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap dengan 6 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan adalah berbagai 

konsentrasi M. anisopliae yang diberikan dalam Metankos : tanpa M. anisopliae, 

M. anisopliae 10 g/l air, M. anisopliae 20 g/l air, M. anisopliae 30 g/l air, M. 

anisopliae 40 g/l air, dan M. anisopliae 50 g/l air. Percobaan II mengujian media 

metankos terbaik patogenitas M. anisopliae terhadap larva O. rhinoceros; 

penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 

ulangan, perlakuan adalah  media kompos TKKS, media serbuk gergaji, Media 

sekam padi, Media TKKS + serbuk gergaji perbandingan 50g : 50 g, Media 

TKKS + sekam padi perbandingan 50 g : 50 g dan serbuk gergaji + sekam padi 

perbandingan 50 g : 50 g. Pengamatan yang dilakukan adalah awal kematian, 

lethal time (LT 50), lethal concentration (LC50 dan LC95), mortalitas harian, dan 

mortalitas total larva O. rhinoceros, serta analisis kimia tanah. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi terbaik M. 

anisopliae pada Metankos terhadap larva O. rhinoceros adalah 50 g.l
-1

 (302,4 x 

10
6
 konidia) yang menyebabkan awal kematian terjadi pada 40,8 jam, lethal time 

50 pada 381,6 jam dan mortalitas total 56 %. Lethal concentration yaitu 373 gl-1 

air kematian 50 %, dan 5742 g.l
-1

 air kematian 95% larva O. rhinoceros. Media 

metankos terbaik patogenitas terhadap larva O. rhinoceros adalah serbuk gergaji 

yang menyebabkan lethal time terjadi pada 183 jam dan mortalitas total larva O. 

rhinoceros sebanyak 72,5 % . 
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PRAKATA 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya, kami 

atas nama Tim Peneliti telah dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang 

berjudul “Pemanfaatan Biopestisida Metharizium anisopliae Mengendalikan 

Larva Oryctes rhinoceros Pada Media Tandan Kosong Kelapa Sawit Yang 

Dikomposkan (Metankos)”.                                                                                                                             

Laporan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau atas bantuan 

dana dan kesempatan yang diberikan kepada Tim peneliti sehingga penelitian ini 

dapat terlaksana. Tim peneliti mengucapkan terima kasih juga kepada Dekan 

Fakultas Pertanian Universitas Riau, Mahasiswa pelaksana atas kerjasama, dan 

bantuannya sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.  

   Akhirnya penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan perlindungan tanaman kelapa sawit 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tanaman perkebunan yang 

mempunyai peran penting karena salah satu tanaman penghasil minyak makanan, 

minyak industri maupun bahan bakar nabati (biodiesel). Indonesia merupakan salah 

satu produsen utama minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dunia selain Malaysia 

dan Nigeria (Fauzi, 2008).  

Perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di Provinsi Riau baik yang dikelola 

oleh pihak pemerintah maupun swasta. Produksi kelapa sawit di Propinsi Riau pada 

tahun 2015 sebesar 7.333.610 ton dengan luas areal 2.381.895 ha. Pada tahun 2016 

meningkat menjadi 7.717.612 ton dengan luas areal 2.462.095 ha (Direktorat Jendral 

Perkebunan, 2015). Seiring dengan pesatnya perkembangan budidaya tanaman kelapa 

sawit di Propinsi Riau, berdampak meningkatnya serangan hama, salah satunya 

adalah serangan hama kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros). 

Kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) merupakan hama penting yang 

menimbulkan dampak yang serius pada perkebunan kelapa sawit belum menghasilkan 

(TBM) maupun yang sudah menghasilkan (TM). Serangan O. rhinoceros dapat 

menurunkan produksi tandan buah segar pada panen tahun pertama hingga 60% dan 

menimbulkan kematian tanaman muda hingga 25% (Fadjar, 2009).  

Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2014) melaporkan bahwa serangan kumbang 

O. rhinoceros seluas 12.384,85 ha. Serangan O. rhinoceros di Provinsi Riau 

menyebar pada beberapa Kabupaten. Serangan terberat terdapat di Kabupaten 

Indragiri Hilir dengan luas lahan yang terserang kumbang O. rhinoceros 2.717 ha, 

Siak 340 ha, Kampar 579 ha, Kuansing 459 ha dan sisanya menyebar di perkebunan 

kelapa sawit warga di Kabupaten yang ada di Riau. 
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Pemberian mulsa TKKS dapat menimbulkan masalah terhadap hama yaitu 

sebagai tempat berkembangbiaknya kumbang O. rhinoceros pada lokasi peremajaan 

kelapa sawit sehingga terjadi lonjakan populasi O. rhinoceros. Akhir-akhir ini, 

serangan kumbang O. rhinoceros juga dilaporkan terjadi pada tanaman kelapa sawit 

tua sebagai akibat aplikasi mulsa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) yang tidak 

tepat (lebih dari satu lapis). Serangan O. rhinoceros menyebabkan tanaman kelapa 

sawit tua menurun produksinya dan dapat mengalami kematian (Winarto, 2005). 

Stadia pradewasa O. rhinoceros (telur, larva dan pupa) berada pada bahan organik di 

agroekosistem kelapa sawit yaitu tandan kosong kelapa sawit (TKKS), batang kelapa 

sawit, dan pelepah yang mati. 

Pengendalian yang dilakukan di perkebunan terhadap kumbang O. rhinoceros 

secara mekanis, biologis dan kimia. Metode mekanis terdiri dari pengutipan telur, 

larva dan pupa di sisa tanaman, secara kimia meliputi penggunaan pestisida, dan 

secara biologi dengan menggunakan Metarhizium anisopliae, Beauveria sp. dan 

Baculovirus oryctes (Chandrika, 2005). 

Teknologi pengendalian O. rhinoceros telah tersedia dan lebih banyak ditekankan 

pada pemanfaatan agen hayati antara lain M. anisopliae. Kelebihan pemanfaatan jamur 

entomopatogen dalam pengendalian hama adalah mempunyai kapasitas reproduksi yang 

tinggi, siklus hidupnya pendek, dapat membentuk spora yang tahan lama di alam walaupun 

dalam kondisi yang tidak menguntungkan (Prayogo et al., 2006). Entomopatogen M. 

anisopliae dapat menginfeksi hampir semua stadia O. rhinoceros yang menjadi dasar 

untuk memanfaatkan M. anisopliaesebagai agen hayati.  

Entomopatogen M. anisopliae memiliki aktivitas larvisidal karena 

menghasilkan cyclopeptida, destruxin A, B, C, D, E, dan desmethyldestruxin B. 

Destruxin telah dipertimbangkan sebagai bahan insektisida generasi baru. Efek 

destruxin berpengaruh pada organella sel target (mitokondria, retikulum endoplasma 
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dan membran nukleus), menyebabkan paralisis sel dan kelainan fungsi lambung 

tengah, tubulus malphigi, hemocyt dan jaringan otot (Widiyanti dan Mulyadihardja, 

2005). 

Bahan organik seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dapat digunakan 

sebagai media untuk menumbuhkan entomopatogen M. anisopliae dan sebagai tempat 

hidup larva O. rhinoceros. Aplikasi TKKS di gawangan mati maupun pada sistem 

lubang tanah besar bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan produktifitas kelapa sawit. TKKS diaplikasikan setelah 

membusuk akan menjadi tempat perkembangan O. rhinoceros dan dapat langsung 

menyerang tanaman muda hasil peremajaan. Perlakuan TKKS yang diaplikasikan di 

perkebunan kelapa sawit dapat menambah unsur hara dan bahan organik tanah, 

sehingga struktur tanah semakin mantap dan kemampuan tanah menahan air akan 

bertambah, disamping mencegah pencucian hara (Kasmayadi, 2008 cit. Purnamayani, 

2012).  

Tandan kosong kelapa sawit merupakan sumber bahan organik yang kaya 

unsur hara N, P, K, dan Mg, Selain itu, tandan kosong kelapa sawit (TKKS) 

mengandung bahan organik kompleks diantaranya material yang kaya unsur karbon 

yaitu Selulosa 42,7%, Hemiselulosa 27,3%, lignin 17,2%. Salah satu pemanfaatan 

limbah tandan kosong kelapa sawit adalah dengan menjadikannya kompos. 

Kompos dari TKKS dapat menjadi media yang kaya bahan organik bagi 

perkembangbiakan Metarhizium anisopliae, kompos TKKS yang diberi inokulum  

Metarhizium anisopliae ini selain dapat digunakan sebagai biopestisida dapat juga 

sebagai biofertilizer. 

Aplikasi TKKS lebih baik diberikan setelah dikomposkan karena haranya 

langsung tersedia untuk tanaman kelapa sawit. Pengujian pengomposan TKKS yang 
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diberi inokulum M. anisopliae belum pernah dilakukan pengujian terhadap 

kemampuan patogenisitasnya setelah pengomposan terhadap O. rhinoceros. Prodak 

kompos yang dihasilkan diberi nama Metankos (inokulum entomopatogen M. 

anisopliae diberi pada TKKS yang dikomposkan). 

1.2. Perumusan Masalah 

Pemanfaatan agen hayati M. anisopliae sangat prospektif untuk diterapkan di 

perkebunan kelapa sawit. Hasil riset mengindikasikan manfaat yang besar M. 

anisopliae untuk pengendalian hama O. rhinoceros ke depan. Riset ini akan sangat 

bermanfaat dengan dihasilkanya produk Metankos sebagai bioinsektisida  dan 

biofertilizer ditujukan terutama patogenisitas, konsentrasi terbaik, media kompos 

terbaik, dan dosis aplikasi terbaik meningkatkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit.                                                              

Mengingat prospek agen hayati M. anisopliae ke depan lebih diutamakan dalam 

pengendalian hama maka sangat prospektif dikembangkan di Riau untuk 

pengendalian hama O. rhinoceros dan sekaligus solusi peningkatan hara pada 

tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu harus ditunjang hasil riset dengan output yang 

memadai. 

1.3. Luaran Penelitian 

Luaran dari penelitian ini adalah dalam bentuk laporan penelitian, publikasi 

dalam jurnal internasional Asian jounal of agriculture and biology, mengikuti seminar 

nasional yang dimuat dalam artikel ilmiah prosiding, dan Teknologi Tepat Guna. Jenis 

luaran dan indikator capaian disajikan Tabel 1. 
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Tabel 1. Target Luaran 

No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub kategori Wajib Tambahan TS
1)

 TS+1 TS+2 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di 

jurnal 

Internasional 

bereputasi 

Wajib  submetted  Submetted reviewer 

Nasional 

terakreditasi 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

2 Artikel ilmiah 

dimuat di 

prosiding 

Internasional 

terindeks 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Sudah 

dilaksanakan 

Nasional  Tambahan Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 
Tidak ada 

3 Invited speaker 

dalam temu 

ilmiah 

Internasional  Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 
Nasional  Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

4 Visiting 

Lecturer 

Internasional  Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

5 

Hak Kekayaan 

Intelektual 

(HKI) 

Paten  Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 
Paten 

sederhana 

 Tambaha Tidak ada    Tidak ada Ada 

Hak cipta  Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 
Merek 

dagang 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Rahasia 

dagang 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Desain 

produk 

industri 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Indikasi 

geografis 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Perlindungan 

varietas 

tanaman 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

  Perlindungan 

Topografi 

Sirkuit 

Terpadu    

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

6 Teknologi tepat guna  Tambahan  Draf    Produk 

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya 

seni/ Rekayasa Sosial 

 Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

8 Buku ajar (ISBN)  Tambahan Tidak ada Tidak ada Tidak ada 
9 Tingkat kesiapan teknologi 

(TKT) 

  4 4 5 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kelapa Sawit 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jaqc.) berasal dari Afrika dan Amerika 

Selatan tepatnya Brasilia. Tanaman kelapa sawit termasuk ke dalam Kelas : 

Angiospermae; Ordo: Monocotyledoneae; Famili: Arecaceae; Subfamili: Cocoidae; 

Genus :  Elaeis; dan Spesies : Elaeis guineensis Jacq. (Pahan, 2011).  

Varietas kelapa sawit dapat dibedakan berdasarkan ketebalan cangkang. 

Varietas dura memiliki ketebalan cangkang 2-8 mm, mesocarp antara 20-65%. Psifera 

memiliki cangkang yang sangat tipis bahkan tidak memiliki cangkang dan memiliki 

inti (kernel) yang kecil. Tenera merupakan hasil persilangan antara Dura (sebagai 

pohon ibu) dan psifera (sebagai pohon bapak), memiliki cangkang dengan ukuran 0,5-

4 mm, dan mesocarp 60-69 % (Wahyuni, 2008). 

Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik di daerah tropika basah kawasan 

khatulistiwa di sekitar 12
o
 Lintang Utara - Selatan. Tanaman kelapa sawit tumbuh 

baik dengan curah hujan optimum 2.000 - 2.500 mm/tahun, tidak memiliki defisit air 

dan hujan merata sepanjang tahun. Temperatur yang optimum bagi kelapa sawit 

adalah 24
o
 - 28

o
C . Ketinggian (elevasi) yang optimum dari permukaan laut adalah 0-

500 m (Lubis, 2008).  

Kelapa sawit dapat hidup di tanah mineral, gambut, dan pasang surut. Tanah 

sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup tinggi. Kelapa 

sawit memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan memiliki daya adaptif yang cepat 

terhadap lingkungan. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak 

lebih dari sekitar 15° (Lubis dan Agus, 2011). Salah  satu hama utama pada tanaman 
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kelapa sawit adalah Oryctes rhinoceros. Daud (2007) menyatakan serangan hama ini 

dapat menyebabkan kematian tanaman apabila menyerang titik tumbuh kelapa sawit.  

2.2. Kumbang Tanduk (Oryctes rhinoceros) 

Kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) merupakan hama yang utama 

menyerang tanaman kelapa sawit di Indonesia, khususnya di areal peremajaan kelapa 

sawit. Hama O. rhinoceros termasuk ke dalam  Kingdom : Animalia; Filum : 

Arthropoda; Kelas : Insecta; Ordo : Coleoptera; Famili : Scarabeidae; Genus : 

Oryctes; Spesies : Oryctes rhinoceros L. (Kalshoven, 1981). O. rhinoceros memiliki 

metamorfosis sempurna dengan siklus hidup dari telur, larva, pupa dan imago. 

Kumbang O. rhinoceros betina bertelur pada bahan-bahan organik seperti di 

tempat sampah, daun-daunan yang telah membusuk, pupuk kandang, batang kelapa, 

kompos, dan lain-lain. Siklus hidup kumbang O. rhinoceros antara 4-9 bulan, namun 

pada umumnya 4,7 bulan. Jumlah telurnya 30-70 butir atau lebih, dan menetas setelah 

lebih kurang 12 hari. Telur berwarna putih, mula-mula bentuknya jorong, kemudian 

berubah agak membulat. Telur yang baru diletakkan panjangnya 3 mm dan lebar 2 

mm (Desmendry et al., 2013).  

Larva O. rhinoceros terdiri dari tiga instar, masa larva instar satu 12-21 hari, 

instar dua 12-21 hari dan instar tiga 60-165 hari. Larva instar 3 mempunyai ukuran 

10-12 cm, larva berbentuk huruf C, kepala dan kakinya berwarna coklat (Mohan, 

2006). Larva instar 1 yang baru menetas berwarna putih, panjangnya 8 mm, larva 

instar 3 berwarna putih kekuning-kuningan kepalanya berwarna merah coklat. Larva 

instar 3 masuk ke dalam tanah yang sedikit lembab (lebih kurang 30 cm) untuk 

berkepompong (Hartono et al., 2008).  

Pupa ukurannya lebih kecil dari larva, kerdil, bertanduk dan berwarna merah 

kecoklatan dengan panjang 5-8 cm yang terbungkus kokon dari tanah yang berwarna 
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kuning. Stadia ini terdiri atas 2 fase yaitu fase I, berlangsung selama 1 bulan dan 

merupakan perubahan bentuk dari larva ke pupa. Fase II berlangsung selama 3 

minggu, merupakan perubahan bentuk dari pupa menjadi imago, dan masih berdiam 

dalam kokon (Emir, 2012). 

 Kumbang O. rhinoceros berukuran 40-50 mm, berwarna coklat kehitaman, 

pada bagian caput terdapat tanduk kecil. Pada ujung abdomen yang kumbang betina 

terdapat bulu-bulu halus, sedangkan pada kumbang jantan tidak berbulu. Kumbang 

jantan O. rhinoceros mempunyai ukuran tubuh lebih panjang dari kumbang betina 

dengan panjang berkisar antara 40-46 mm (Wesi et al., 2014). 

Kumbang O. rhinoceros memiliki tipe alat mulut menggigit-mengunyah, 

digunakan untuk menggerek pelepah daun muda yang belum membuka (Mulyono 

2007). Gejala yang ditimbulkan akibat serangan kumbang O. rhinoceros yaitu adanya 

bekas gerekan pada bagian tajuk tanaman. Tajuk kelapa sawit yang diserang pada 

bagian daun yang belum membuka (janur).  Kumbang O. rhinoceros terus masuk dan 

menggerek bagian ketiak pelepah daun yang paling atas dimana pada serangan ringan 

masih dijumpai banyak daun, namun pada daun terdapat bekas potongan yang 

berbentuk seperti huruf V (Ratmawati, 2014). O. rhinoceros menggerek pucuk kelapa 

sawit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan rusaknya titik tumbuh 

sehingga mematikan tanaman (Susanto dan Utomo, 2005). 

2.3. Biopestisida Metarhizium anisopliae 

Jamur Metarhizium anisopliae klasifikasinya menurut Alexopoulus dan Mims 

(1996) adalah sebagai berikut : Kingdom : Fungi; Divisio : Amastigomycotina; 

Classis : Deuteromycetes; Ordo : Moniliales; Famili : Moniliaceae; Genera : 

Metarhizium; Species : Metarhizium anisopliae 
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Metarhizium anisopliae mempunyai miselium yang bersekat, konidiofor 

tersusun tegak dengan ukuran bervariasi antara (4-13,4)x(1,4- 2,5) μm, berlapis dan 

bercabang yang dipenuhi dengan konidia, konidia bersel satu berwarna hialin, dan 

berbentuk bulat silinder. Konidia berukuran panjang 4-7 μm dan lebar 1,43x3,2 μm. 

Mempunyai fialid dengan ukuran bervariasi antara (6,1-12,9) x(1,7-3,5) μm. Koloni 

jamur berwarna putih, kemudian berubah menjadi hijau gelap dengan bertambahnya 

umur (Vandenberg et al. 1988, Domsch et al. 1980; Samson et al. 1988). 

Penggunaan M. anisopliae sebagai agen hayati merupakan jenis pestisida 

microbial (microbial pestiside), yaitu jenis produk biopestisida yang mengandung 

mikroorganisme (bakteri, fungi, virus, dan protozoa) sebagai bahan aktif dan jamur 

yang berlaku sebagai pengendali serangga pada tanaman disebut bioinsektisida. 

Penggunaan agen hayati M. anisopliae sudah diketahui dapat menurunkan serangan 

hama utama yang menyerang tanaman padi (Enceng, 2007). 

Secara umum M. anisopliae masuk ke tubuh serangga melalui spirakel dan 

pori-pori atau kutikula dari tubuh serangga. Setelah masuk ke dalam tubuh serangga, 

jamur menghasilkan perpanjangan hifa lateral yang akhirnya berkembang biak dan 

mengkonsumsi organ internal serangga. Pertumbuhan hifa berlanjut sampai serangga 

tersebut ditumbuhi dengan miselia. Selanjutnya jamur akan beristirahat melalui 

kutikula dan sporulates, yang membuat serangga tampak seperti diselimuti bulu halus 

berwarna putih (Wiryadiputra, 1995). 

Metarhizium anisopliae dapat melepaskan spora (konidia) pada kondisi 

kelembaban rendah (<50%). Jamur M. anisopliae tersebut memperoleh nutrisi dari 

lemak pada kutikula serangga. Jamur M. anisopliae dapat menghasilkan metabolit 

sekunder seperti destruxin, yang mempunyai sifat insektisida pada serangga. Zat 
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metabolit sekunder dari jamur inilah yang akan dimanfaatkan sebagai pengendali 

serangga hama (Suwahyono, 2010). 

Perkembangan jamur M. anisopliae dalam tubuh inang sampai inang mati 

berjalan sekitar 7 hari dan setelah inang terbunuh, jaringan membentuk konidia primer 

dan sekunder yang dalam kondisi cuaca yang sesuai muncul dari kutikula serangga. 

Konidia akan menyebarkan sporanya melalui angin, hujan dan air. Penyebaran dan 

infeksi jamur sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kepadatan inang 

ketersediaan jumlah spora, angin dan kelembaban. Kelembaban tinggi dan angin yang 

kencang sangat membantu penyebaran konidia dan pemerataan infeksi patogen pada s                                                                                                                        

individu pada populasi inang (Mulyono, 2007).   

Temperatur optimum untuk pertumbuhan jamur M. anisopliae berkisar 22 – 27 

ºC, walaupun beberapa laporan menyebutkan bahwa jamur masih dapat tumbuh pada 

temperatur yang lebih dingin. Konidia akan membentuk kecambah pada kelembaban 

di atas 90 %, namun demikian konidia akan berkecambah dengan baik 

patogenisitasnya meningkat bila kelembaban udara sangat tinggi hingga 100 %. 

Patogenisitas jamur M. anisopliae akan menurun apabila kelembaban udara di bawah 

86 % (Mulyono, 2007). 

Keefektifan jamur M. anisopliae, disamping dipengaruhi oleh media tumbuh, 

tingkat virulensi, dan frekuensi aplikasi, juga sangat ditentukan oleh instar serangga 

tersebut. Media yang dipakai untuk menumbuhkan jamur entomopatogen sangat 

menentukan laju pembentukan koloni dan jumlah konidia selama pertumbuhan 

(Prayogo et al., 2005) 

Jamur dapat dibiakkan pada berbagai macam media. Kebanyakan jamur dapat 

berkembang biak dengan baik pada media yang mengandung karbohidrat tinggi 

dengan kisaran pH 5 – 7 (Wikardi, 1984). Protein yang di dalamnya mengandung 
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asam amino akan sangat disenangi oleh jamur untuk pertumbuhannya. Protein 

merupakan polimer dari unsur – unsur C, H, O dan N yang berfungsi sebagai 

penyusun bahan-bahan organik sel (Jutono, 1975). Umur biakan M. anisopliae 4 

minggu pada media jagung merupakan media yang paling baik  membunuh larva O. 

rhinoceros  (Utari et al., 2015) 

Larva mati yang terserang jamur M. anisopliae nantinya akan mengeras dan 

kaku. Pada kulit larva akan tertutup oleh tepung putih yang akan berubah warna 

menjadi hijau tua (Pracaya, 2004). Jaringan dan cairan tubuh serangga yang terserang 

jamur entomopatogen biasanya akan habis diserap oleh jamur, sehingga serangga mati 

nampak tubuh mengeras seperti mumi (Prayogo et al., 2005). Semua jaringan dan 

cairan tubuh serangga habis digunakan oleh jamur. Pada umumnya serangga sudah 

mati sebelum proliferasi blastospora. Enam senyawa enzim dikeluarkan oleh M. 

anisopliae, yaitu lipase, kitinase, amilase, proteinase, pospatase, dan esterase. 

(Permadi, 2012). 

2.4. Kompos  

Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan - bahan hijauan 

dan bahan organik lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat proses 

pembusukan, misalnya kotoran ternak atau bisa ditambahkan pupuk buatan pabrik, 

seperti urea. Sampah kota bisa juga digunakan sebagai kompos dengan catatan bahwa 

sebelum diproses menjadi kompos sampah kota harus terlebih dahulu dipilah-pilah. 

Jenis bahan organik yang dimanfaatkan sebagai kompos adalah sampah-sampah 

organik (Wied dan Apriaji, 2004).  

Menurut Unus dan Suriawaria (2002) bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

proses pembuatan kompos, yaitu; faktor Pemisahan bahan, bahan-bahan yang 

sekiranya lambat atau sukar untuk didegradasi/diurai, harus dipisahkan/diduakan, baik 
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yang berbentuk logam, batu, maupun plastik. Bahan-bahan tertentu yang bersifat 

toksik serta dapat menghambat pertumbuhan mikroba, harus benar-benar dibebaskan 

dari dalam timbunan bahan, misalnya residu pestisida. Faktor  bentuk bahan, semakin 

kecil dan homogen bentuk bahan, semakin cepat dan baik pula proses pengomposan. 

Bentuk bahan yang lebih kecil dan homagen, lebih luas permukaan bahan yang dapat 

dijadikan substrat bagi aktivitas mikroba. Bentuk bahan berpengaruh pula terhadap 

kelancaran difusi oksigen yang diperlukan serta pengeluaran CO2 yang dihasilkan. 

Faktor nutrien  untuk aktivitas mikroba di dalam tumpukan sampah memerlukan 

sumber nutrien karbohidrat, misalnya antara 20% - 40% yang digunakan akan 

diasimilasikan menjadi komponen sel dan CO2, kalau bandingan sumber nitrogen dan 

sumber karbohidrat yang terdapat di dalamnya (C/N-resio) = 10 : 1. Proses 

pengomposa nilai optimum adalah 25 : 1, sedangkan maksimum 10 : 1 Faktor kadar 

air bahan, tergantung kepada bentuk dan jenis bahan, misalnya, kadar air optimum di 

dalam pengomposan bernilai antara 50 – 70, terutama selama proses fasa pertama. 

Kadar air bahan kadang-kadang dalam keadaan tertentu, bisa bernilai sampai 85%, 

misalnya pada jerami. 

Persyaratan untuk mempercepat proses menghasilkan kompos dengan nilai yang 

baik antara lain, homogenitas (pengerjaan yang dilakukan agar bahan yang 

dikomposkan selalu dalam keadaan homogen), aerasi (suplai oksigen yang baik agar 

proses dekomposisi untuk bahan -bahan yang memerlukan), dan penambahan starter 

(preparat mikroba) kompos dapat pula dilakukan, misalnya untuk jerami. Proses 

pengomposan agar bisa berjalan secara optimum, maka kondisi saat proses harus 

diperhatikan. Kondisi optimum proses pengomposan  atau membuat kompos adalah 

proses biologis karena selama proses tersebut berlangsung, sejumlah jasad hidup yang 
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disebut mikroba, seperti bakteri dan jamur berperan aktif (Unus dan Suriawaria, 

2002). 

Effective Microorganisms 4 (EM4) merupakan kultur campuran dalam medium 

cair berwarna coklat kekuningan, berbau asam dan terdiri dari mikroorganisme yang 

menguntungkan bagi kesuburan tanah. Jenis mikroorganisme yang berada dalam EM4 

antara lain : Lactobacillus sp., Khamir, Actinomycetes, Streptomyces. EM4 

memfermentasi bahan organik dalam tanah atau sampah, juga merangsang 

perkembangan mikroorganisme lainnya yang menguntungkan bagi kesuburan tanah 

dan bermanfaat bagi tanaman, misalnya bakteri pengikat nitrogen, pelarut fosfat dan 

mikro - organisme yang bersifat antagonis terhadap penyakit tanaman. EM4 dapat 

digunakan untuk pengomposan, karena mampu mempercepat proses dekomposisi 

sampah organik. Setiap bahan organik akan terfermentasi oleh EM4 pada suhu 40-

50
o
C. Pada proses fermentasi akan dilepaskan hasil berupa gula, alkohol, vitamin, 

asam laktat, asam amino , dan senyawa organik lainnya serta melarutkan unsur hara 

yang bersifat stabil dan tidak mudah bereaksi sehingga mudah diserap oleh tanaman. 

(Sugihmoro, 1994). Bahan organik yang digunakan sebagai kompos adalah TKKS, 

sekam padi dan serbuk gergaji. 

2.4.1. Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Tandan kosong kelapa sawit merupakan sumber bahan organik yang kaya unsur 

hara N, P, K, dan Mg. Dalam setiap ton tandan kosong kelapa sawit mengandung hara 

N 1,5%, P 0,5%, K 7,3%, dan Mg 0,9% yang dapat digunakan sebagai substitusi 

pupuk pada tanaman kelapa sawit (Sarwono, 2008).  

Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) merupakan bahan organik kompleks yang 

komponen penyusunnya adalah material yang kaya unsur karbon yaitu selulosa 
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42,7%, hemiselulosa 27,3%, lignin 17,2%. Selulosa merupakan polymer dari glukosa, 

proses penguraian selulosa menjadi glukosa (soluble sugars) yang digunakan oleh 

mikroorganisme untuk  proses biosintesis. Proses ini memerlukan waktu yang cukup 

lama, dan membutuhkan setidaknya tiga jenis enzim: exoglucanase, endoglucanase 

dan β glucosidase (cellulase complex). Kompos TKKS memiliki kandungan kalium 

yang tinggi, dan mengandung unsur hara, diantaranya K (4–6 %), P (0,2–0,4 %), N 

(2–3 %), Ca (1–2 %), Mg (0,8–1,0 %) dan C/N (15,03 %). Kompos TKKS juga 

memiliki sifat membantu kelarutan unsur-unsur hara yang diperlukan bagi 

pertumbuhan tanaman dan merupakan pupuk yang tidak mudah tercuci oleh air yang 

meresap dalam tanah (Darnoko dan Sembiring, 2005). 

Keunggulan kompos TKKS meliputi: kandungan kalium yang tinggi, tanpa 

penambahan starter dan bahan kimia, memperkaya unsur hara yang ada di dalam 

tanah, dan mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi. Selain itu kompos 

TKKS memiliki beberapa sifat yang menguntungkan antara lain: (1) memperbaiki 

struktur tanah berlempung menjadi ringan; (2) membantu kelarutan unsur-unsur hara 

yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman; (3) bersifat homogen dan mengurangi 

risiko sebagai pembawa hama tanaman; (4) merupakan pupuk yang tidak mudah 

tercuci oleh air yang meresap dalam tanah dan (5) dapat diaplikasikan pada semua 

musim (Darnoko dan Ady, 2006). 

Proses pengomposan TKKS ini tidak menggunakan bahan cair asam dan bahan 

kimia lain sehingga tidak terdapat pencemaran atau polusi, selain itu proses 

pengomposannya pun tidak menghasilkan limbah. Proses membuat kompos dimulai 

dengan pencacahan tandan kosong kelapa sawit terlebih dahulu dengan mesin 

pencacah kemudian bahan yang telah dicacah ditumpuk memanjang dengan ukuran 

lebar 2,5 m dan tinggi 1 m. Selama proses pengomposan tumpukan tersebut disiram 
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dengan limbah cair yang berasal dari pabrik kelapa sawit. Tumpukan dibiarkan diatas 

semen dan dibiarkan di lantai terbuka selama 6 minggu. Kompos dibolak-balik 

dengan mesin pembalik. Setelah itu kompos siap untuk dimanfaatkan (PPKS, 2008). 

2.4.2. Sekam Padi 

Sekam padi adalah kulit yang membungkus butiran beras, dimana kulit padi 

akan terpisah dan menjadi limbah atau buangan. Penggilingan padi selalu 

menghasilkan kulit gabah / sekam padi yang cukup banyak yang akan menjadi 

material sisa. Ketika bulir padi digiling, 78% dari beratnya akan menjadi beras dan 

akan menghasilkan 22% berat kulit sekam. Kulit sekam ini dapat digunakan sebagai 

bahan bakar dalam proses produksi. Kulit sekam terdiri 75% bahan mudah terbakar 

dan 25% berat akan berubah menjadi abu. Abu ini dikenal sebagai Rice Husk Ash 

(RHA) yang memiliki kandungan silika reaktif sekitar 85%- 90%. Dalam setiap 1000 

kg padi yang digiling akan dihasilkan 220 kg (22%) kulit sekam. Sekitar 20% dari 

berat padi adalah sekam padi, dan bervariasi dari 13 sampai 29% dari komposisi 

sekam adalah sekam yang selalu dihasilkan setiap kali sekam dibakar. Nilai paling 

umum kandungan silika (SiO2) dalam sekam padi adalah 94 – 96% dan apabila 

nilainya mendekati atau dibawah 90 % kemungkinan disebabkan oleh sampel sekam 

yang telah terkontaminasi oleh zat lain yang kandungan silikanya rendah (Prasetyoko, 

2001). 

Sekam padi merupakan bahan berligno-selulosa seperti biomassa lainnya,  

namun mengandung silika yang tinggi. Sekam padi kandungan kimianya terdiri atas 

50% selulosa, 25–30% lignin, dan 15–20% silica (Ismail and Waliuddin,1996). 

Pembakaran sekam padi dengan menggunakan metode konvensional seperti fluidised 

bed combustors menghasilkan emisi CO antara 200 –2000 mg/Nm3 dan emisi NOx 

antara 200 – 300mg/Nm
3
 (Mathias, 2000). 
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2.4.3 Serbuk Gergaji 

Serbuk gergaji adalah butiran kayu yang dihasilkan dari proses menggergaji 

(Setiyono, 2004). Serbuk-serbuk gergaji ini dapat diperoleh dari beragam sumber, 

seperti limbah pertanian dan perkayuan. Jumlah serbuk gergaji yang dihasilkan dari 

eksploitasi/pemanenan dan pengolahan kayu bulat sangat banyak. Produksi total kayu 

gergajian Indonesia mencapai 2,6 juta m
3
 per tahun, dengan asumsi bahwa jumlah 

limbah yang terbentuk 54,24% dari produksi total. Oleh karena itu, maka dihasilkan 

limbah penggergajian kayu sebanyak 1,4 juta m
3
 per tahun dan angka ini cukup besar 

karena mencapai sekitar separuh dari produksi kayu gergajian (Pari, et al, 2002). Balai 

Penelitian Hasil Hutan (BPHH) pada kilang penggergajian di Sumatera dan 

Kalimantan serta Perum Perhutani di Jawa menunjukkan bahwa rendemen rata-rata 

penggergajian adalah 45%, sisanya 55% berupa limbah. Sebanyak 10% dari limbah 

penggergajian tersebut merupakan serbuk gergaji (Wibowo, 1990).  

Limbah serbuk gergaji kayu menimbulkan masalah dalam penanganannya, yaitu 

dibiarkan membusuk, ditumpuk, dan dibakar yang kesemuanya berdampak negatif 

terhadap lingkungan. Oleh karena itu, limbah serbuk gergaji yang dihasilkan dari 

industri penggergajian dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya 

pembuatan etanol (Fatriasari, et al, 2010), sebagai media tanam, bahan baku furnitur, 

bahan baku briket arang, bahan bakar guna melengkapi kebutuhan energi industri 

vinir/kayu lapis dan pulp/kertas (PPLH, 2007). Kertas yang biasanya dibuat dari 

limbah serbuk gergaji mengandung selulosa tinggi, contohnya adalah serbuk gergaji 

kayu sengon (Paraserianthes falcataria) yang mempunyai kandungan selulosa 49%, 

lignin 26,8%, pentosa 15,6%, abu 0,6% dan silika 0,2% (Martawiyaja et al, 2005).  
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian pada tahun 2016 yaitu penggunaan tanaman penutup tanah 

leguminosa (LCC), penggunaan mulsa tandan kosong kelapa sawit (TKKS), dan 

penggunaan gabungan LCC dan TKKS, pertanaman tanpa  diberi TKKS & LCC 

terhadap ekobiologi dan kelimpahan O. rhinoceros. 

Penelitian lanjutan pada tahun 2017 analisis pemecahan masalah dari 

kebijakan penggunaan mulsa TKKS yang diterapkan yang tidak memicu kelimpahan 

O. rhinoceros. Dikaji pengaturan penempatan TKKS pada kedalaman tanah yang 

tidak diinfestasi oleh O. rhinoceros, dan kajian kedalaman O. rhinoceros berada di 

dalam tanah. Preferensi makanan O. rhinoceros pada beberapa bahan organik yang 

paling disukai juga dikaji. Bahan organik dari mulsa tandan kosong kelapa sawit, 

janjang kosong bekas replanting, atau bahan organik dari gulma yang sering berada di 

pertanaman kelapa sawit diuji mana yang paling disukai O. rhinoceros. 

 Penelitian pada tahun 2018 juga diteliti patogenisitas Baculovirus oryctes 

terhadap larva dan imago O. rhinoceros pada kelapa sawit. Hasilnya didapat 

konsentrasi suspensi B. oryctes 70 ml.500 ml
-1

 air (9,6 x 10
6
 PIBs/ml) merupakan 

konsentrasi kecenderungan terbaik terhadap larva dan imago O. rhinoceros.  

Penelitian pada tahun 2019 menguji kemampuan imago O. rhinoceros 

menularkan virus entomopatogen Baculovirus oryctes ke imago sehat. Percobaan baru 

menghasilkan produk Metankos yaitu kompos yang mengandung inokulum M. 

anisopliae sebagai pengendali larva O. rhinoceros. 

2.6. Kerangka Pemikiran 

Pengendalian hama O. rhinoceros harus dilaksanakan mengingat 

perkembangan hama yang selalu meningkat menyerang kepala sawit di Riau. Hal ini 

disebabkan peningkatan luas kelapa sawit dan aplikasi TKKS untuk meningkatkan 

hara tanah, sehingga tersedia media dan pakan untuk perkembangan stadia pradewasa 
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(telur, larva dan pupa) O. rhinoceros sehingga memicu tingginya serangan. Oleh 

karena itu berbagai cara pengendalian terutama yang aman yaitu menggunakan agen 

hayati entomopatogen jamur M. anisopliae telah dilakukan.  

Pemikiran yang dikembangkan bagaimana aplikasi TKKS tetap dapat 

dilaksanakan untuk meningkatkan hara dengan dikomposkan dan diinokulasikan 

inokulum M. anisopliae disebut Metankos. Kompos Metankos dapat menjadi media 

yang kaya bahan organik dari TKKS bagi perkembangbiakan M. anisopliae, kompos 

TKKS mengandung inokulum  M. anisopliae, selain dapat digunakan sebagai 

biopestisida juga sebagai biofertilizer. Oleh karena itu diperlukan pengujian 

kemampuan Metankos sebagai biopestisida dan biofertilizer tersebut untuk 

mengendalikan O. rhinoceros dan meningkatkan hara tanah. 

2.7. Roadmap Penelitian 

Penelitian pada tahun 2019 percobaan pengendalian O. rhinoceros 

mengunakan agen hayati entomopatogen M. anisopliae kombinasi biofertilizer berupa 

produk Metankos yaitu kompos yang mengandung inokulum M. anisopliae sebagai 

pengendali larva O. rhinoceros.  

Penelitian pada tahun 2020 menghasilkan produk kompos Metankos  yang 

mengandung entomopatogen M. anisopliae terformulasi. Roadmap penelitian 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Road Map penelitian  
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan jangka panjang yang dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan 

terobosan produk kompos baru Metankos yang terformulasi yang mengandung 

inokulum M. anisopliae yang dapat digunakan untuk pengendalian hama O. 

rhinoceros ke depan. Tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan konsentrasi terbaik M. anisopliae pada Metankos terhadap larva O. 

rhinoceros. 

2. Mendapatkan  media organik kompos terbaik patogenitas M. anisopliae terhadap 

larva O. rhinoceros. 

3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah didapatkan konsentrasi terbaik                                                                                                                  

biopestisida M. anisopliae terhadap larva O. rhinoceros pada TKKS yang 

dikomposkan (Metankos), media bahan organik kompos yang baik untuk 

perkembangan bahan aktif M. anisopliae  dalam mengendalikan larva O. rhinoceros 

pada Tanaman Kelapa Sawit. Penelitian ini akan bermanfaat bagi perkembangan 

pengendalian hama menggunakan agen hayati. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Lokasi dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan kebun UPT 

Fakultas Pertanian Universitas Riau. Penelitian dilaksanakan dari bulan April  sampai 

November 2019. 

4.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah tandan kosong kelapa sawit, larva O. 

rhinoceros, alkohol 70 %, starter M. anisopliae, media PDA,  jagung pecah, sekam 

padi, serbuk gergaji, pupuk kandang, plastik, aluminium foil, gula pasir, aquades steril 

dan bahan analisis kimia kompos. 

Alat yang digunakan adalah ember plastik ukuran 28 cm x17 cm, x19 cm, 

timbangan analitik, mikroskop cahaya, kaca preparat, cover glass, test tube, cawan 

petri, haemocytometer, erlenmeyer 1000 ml, spatula, kompor, saringan, 

thermohigrometer, plastik terpal biru, kamera dan alat tulis. 

4.3. Bagan Alur Penelitian 

Tahapan penelitian dilukiskan dengan bagan alur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan alur penelitian Tahun I 

Pengadaan inokulum M. anisopliae lokal Riau  Pengadaan larva O. rhinoceros 2 

Pengadaan Media kompos, TKKS, 

pupuk kandang 

Mendapatkan konsentrasi terbaik 

M. anisopliae pada Metankos 

menginfeksi larva O. rhinoceros 

 Pengujian media kompos terhadap 

patogenitas M. anisopliae. 

Pengadaan Media kompos; TKKS, sekam 

padi,  pupuk kandang 

 

Penginfeksian inokulum M. anisopliae lokal Riau ke TKKS dan 

pengomposan TKKS Metankos dengan bahan aktif inokulum M. anisopliae 

Infestasi larva O. rhinoceros dan pengamatan 

Luaran (expected) : 

- Konsentrasi terbaik inokulum  M. anisopliae pada Metankos menginfeksi O. rhinoceros 

- Patogenitas M. anisopliae pada media kompos Metankos menginfeksi O. rhinoceros 
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4.4.  Metode Penelitian  

4.4.1. Percobaan I : Pengujian konsentrasi terbaik M. anisopliae pada Metankos 

dalam kemampuan menginfeksi larva O. rhinoceros 

4.4.1.1. Design penelitian  

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan dan 5 

ulangan sehingga terdapat 30 satuan unit percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 10 

ekor larva O. rhinoceros sehingga digunakan sebanyak 300 ekor larva O. rhinoceros. 

Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah berbagai konsentrasi M. 

anisopliae yang diberikan dalam TKKS yang dikomposkan (Metankos) 

M0 : Tanpa M. anisopliae 

M1 :  M. anisopliae 10 g/l air  

M2 : M. anisopliae 20 g/l air  

M3 : M. anisopliae 30 g/l air  

M4 : M. anisopliae 40 g/l air  

M5 : M. anisopliae 50 g/l air 

4.4.1.2. Pelaksanaan Penelitian 

4.4.1.2.1. Penyediaan  TKKS 

Tandan kosong kelapa sawit diperoleh dari PT. First resource Kubang Raya, 

Kampar. TKKS digunakan sebagai bahan kompos yang telah dilakukan pencacahan 

(Gambar 3). 

 
 

Gambar 3. Penyediaan TKKS (a) Pencacahan TKKS (b) TKKS yang telah   

dicacah (Dokumentasi Penelitian, 2019). 

 

a b 
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4.4.1.2.2. Penyediaan dan Isolasi jamur entomopatogen M.anisopliae 

Isolat entomopatogen M. anisopliae diperoleh dengan cara metode umpan 

serangga, Serangga umpan yang digunakan adalah ulat hongkong (Tenebrio molitor 

L.). Tanah pada piringan kelapa sawit yang terdapat TKKS diambil secara purposive 

sampling digunakan untuk memerangkap cendawan M. anisopliae. Tanah diambil 

dengan cara menggali pada kedalaman 5-20 cm. Tanah dibawa ke laboratorium, lalu 

dimasukkan ke nampan plastik. Ulat hongkong diletakkan di atas tanah tersebut 

sebanyak 10 ekor per nampan. Tiga hari kemudian ulat diperiksa dan ulat yang 

terinfeksi jamur diamati di bawah mikroskop. Jenis jamur yang menginfeksi dari hasil 

pengamatan menunjukkan jamur M. anisopliae.  Larva yang telah mati terinfeksi 

jamur yang dicirikan dengan tubuh kering seperti mumi dan tumbuhnya hifa di 

permukaan tubuhnya. Larva terinfeksi dicelupkan ke dalam alkohol 70% selama 2 

menit dan dicelupkan pada air steril selama 1 menit. Larva yang telah steril 

ditumbuhkan pada media PDA. Isolat jamur M. anisopliae disajikan pada Gambar 4.  

  

Gambar 4.  Penyediaan Isolat jamur entomopatogen M. anisopliae (a) Isolat M. 

anisopliae secara makroskopis, (b) Isolat M.anisopliae secara mikroskopis 

(Dokumentasi penelitian, 2019). 

 

4.4.1.2.3. Perbanyakan Jamur Metarhizium anisopliae 

Isolat M. anisopliae diperbanyak pada media jagung pecah. Jagung dicuci 

hingga bersih lalu direbus pada dandang hingga 1/3 matang, lalu didinginkan. Jagung 

ditimbang sebanyak 250 g dimasukkan ke dalam plastik berukuran 500 g. Inokulum 

a b 
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M. anisopliae diisolasi pada media jagung cacah di dalam ruang isolasi. Selanjutnya 

diinkubasi selama 7 hari sampai cendawan M. anisopliae  tumbuh (Gambar 5). 

 

Gambar 5. Cendawan M. anisopliae pada media jagung  

(Dokumentasi penelitian, 2019) 

4.4.1.2.4. Pembuatan suspensi M. anisopliae untuk perlakuan  

Metarhizium anisopliae yang telah diperbanyak pada media jagung pecah 

ditimbang sebanyak 10 g, 20 g, 30 g, 40 g, dan 50 g. Cendawan M. anisopliae tersebut 

dicampur dengan 1 liter air aquades di dalam erlenmeyer 1000 ml, kemudian dikocok 

menggunakan rotary shaker selama 24 jam untuk mempercepat pembelahan sel. 

Suspensi M. anisopliae ditambahkan gula pasir. Gula pasir sebagai nutrisi bagi 

konidia M. anisopliae. Pembuatan suspensi M. anisopliae disajikan pada Gambar 5. 

           

 

   
Gambar 6. Pembuatan suspensi untuk perlakuan (a) penimbangan starter jagung (b) 

starter dicampur aquades sebanyak 1 liter (c) suspensi dimasukkan ke 

dalam botol (c) suspensi di dalam botol sesuai konsentrasi (d) suspensi di 

kocok menggunakan rotary shaker (Dokumentasi penelitian, 2019). 

a b c 

e d 
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4.4.1.2.5. Penghitungan kerapatan konidia 

Konsentrasi perlakuan suspensi M. anisopliae dilakukan pengenceran dengan 

menggunakan teknik serial dilution. Suspensi sebanyak 1 ml diencerkan dengan 9 ml 

aquades, diaduk sehingga diperoleh pengenceran 10
-1

. Kemudian dilakukan 

pengenceran kembali dari larutan pengenceran 10
-1 

dengan cara mengambil 1 ml 

suspensi tersebut kemudian dimasukkan dalam 9 ml aquades, maka diperoleh 

pengenceran 10
-2

, begitu seterusnya sampai pengenceran dilakukan sampai 6 kali atau 

10
-6

. Diambil beberapa tetes larutan yang telah diencerkan hingga 10
-6

 kemudian 

dihitung konidia menggunakan haemocytometer dibawah mikrosokop. Jika konidia 

masih terlalu rapat maka dilakukan pengenceran kembali hingga konidia tidak terlalu 

rapat. Perhitungan kerapatan konidia dilakukan dengan menggunakan rumus menurut 

Hadioetomo (1993) : 

                

Keterangan: 

t      = Jumlah kerapatan dalam semua kotak bujur sangkar yang dihitung 

n     = Jumlah kotak bujur sangkar yang dihitung 

d     = faktor pengenceran 

0,25 = konstanta 

4.4.1.2.6. Pembuatan Metankos 

Media terdiri dari TKKS yang telah dicacah setiap perlakuan sejumlah 1 kg, 

ditambahkan pupuk kandang perbandingan 1:1, lalu diletakkan diatas plastik, diberi 

suspensi M. anisopliae sesuai perlakuan dan lalu ditutup dengan menggunakan 

plastik, diinkubasi selama 1 bulan. Setiap minggunya dibalik. Proses pembuatan 

kompos disajikan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Pembuatan kompos TKKS (a) pengaktifan dengan EM4 (b) TKKS 

diletakkan diatas terpal (c) Pemberian pupuk kandang (d) penyiraman 

EM4 (e) penumpukkan lapisan TKKS kembali hingga 4 lapis (f) kompos 

diinkubasi (g) Kompos diaduk setiap seminggu sekali (h) kompos TKKS 

yang telah matang (Dokumentasi penelitian, 2019). 

 

4.4.1.2.7. Penyediaan larva Oryctes rhinoceros 

Larva O. rhinoceros yang dijadikan sebagai serangga uji adalah larva instar II 

diambil dari kebun masyarakat di Jl. Seroja Kelurahan Kulim, Kecamatan Tanayan 

Raya, Kota Pekanbaru. Larva instar II yang berumur 12-21 hari ciri-cirinya adalah  

berwarna putih  kekuningan, warna bagian ekornya agak gelap dengan panjang 3-6 

cm, lebar tubuh 0,6-1,5 cm dan bagian kepala berukuran 0,6–0,8 cm (Gambar 8). 

Jumlah larva yang dibutuhkan sebanyak 300 larva O. rhinoceros. Larva diinfestasikan 

sebanyak 10 ekor untuk setiap unit percobaannya. 

a b c 

g 

e d f 

h 
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Gambar 8. Penyediaan larva O. rhinoceros (a) Pengambilan larva O. 

rhinoceros dari lapangan (b) larva O. rhinoceros instar II dengan 

ukuran 4 cm (Dokumentasi Penelitian, 2019). 

 

4.4.1.2.8. Inokulasi suspensi M. anisopliae   

Suspensi M. anisopliae jadi disemprotkan merata ke semua bagian kompos 

(Gambar 9). Kompos yang telah mengandung inokulum M. anisopliae diinkubasi 

selama seminggu. Metankos siap untuk digunakan pada tanaman kelapa sawit. 

 

Gambar 9. Penyemprotan suspensi M. anisopliae 

      (Dokumentasi penelitian, 2019)  

 

4.4.1.2.9. Uji patogenitas terhadap larva Oryctes rhinoceros 

Uji patogenitas terhadap larva O. rhinoceros instar 2 yang diinfestasikan 

sebanyak 10 larva O. rhinoceros L. untuk setiap unit/ember. Larva diinfestasikan pada 

kedalaman 10 cm (Gambar 10), diamati kemampuan M. anisopliae menginfeksi larva 

O. rhinoceros yang diamati setiap hari sampai 21 hari setelah aplikasi. 

    

Gambar 10. Aplikasi (a) kompos yang telah ditumbuhi jamur entomopatogen M. 

anisopliae (b) larva dimasukkan ke dalam kompos 

a b 

a b 
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4.4.1.2.10. Aplikasi perlakuan 

 

Metankos yang telah jadi selama 3 bulan inkubasi dimasukkan ke dalam 

ember plastik sebanyak 4 kg untuk setiap perlakuannya dengan kedalaman + 20 cm. 

Larva O. rhinoceros instar 2 diinfestasikan sebanyak 10 ekor pada setiap Metankos 

perlakuan. Metankos yang telah diinkubasi selama 7 hari di dalam ember, dimasukkan 

larva O. rhinoceros sebanyak 10 ekor pada kedalaman 10 cm metankos lalu ditutup 

kembali dengan metankos sebanyak 10 cm. Bagian atas ember plastik ditutup dengan 

kain kasa, kemudian disusun sesuai dengan rancangan yang digunakan.  

4.4.1.2.11. Pengamatan  

4.4.1.2.11.1. Waktu awal kematian larva O. rhinoceros L. (jam) 

Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung waktu yang dibutuhkan jamur 

M. anisopliae untuk mematikan paling awal salah satu larva O. rhinoceros L. pada 

setiap perlakuan. Pengamatan dilakukan 12 jam setelah aplikasi dan dilanjutkan setiap 

12 jam berikutnya. Larva O. rhinoceros yang sudah mati terserang jamur M. 

anisopliae ditandai dengan tubuhnya mengeras dan kaku, dan diselimuti oleh 

miselium jamur berwarna putih yang berubah menjadi hijau. 

4.4.1.2.11.2. Lethal Time (LT50) (jam) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan setiap 

konsentrasi jamur M. anisopliae mematikan 50% larva O. rhinoceros L.. Pengamatan 

dilakukan setiap 12 jam setelah diberikan perlakuan  sampai ada 50% larva O. 

rhinoceros L.yang mati dari setiap unit percobaan. 

4.4.1.2.11.3. Lethal concentrate (LC50;95) (%) 

Pengamatan dilakukan setelah 12 jam aplikasi dan dilanjutkan setiap 12 jam 

berikutnya, dengan cara menghitung jumlah larva O. rhinoceros L. yang mati pada 
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masing-masing perlakuan. Untuk menentukan LC50;95 konsentrasi M. anisopliae yang 

tepat, maka data dianalisis probit menggunakan program POLO-PC. 

4.4.1.2.11.4. Mortalitas harian larva O. rhinoceros L. (%)  

Pengamatan mortalitas harian larva O. rhinoceros L. dilakukan dengan 

menghitung larva O. rhinoceros L. yang mati setiap harinya setelah diaplikasikan 

jamur M. anisopliae selama 7 hari. Perhitungan mortalitas harian menggunakan rumus 

menurut Natawigena (1993), sebagai   berikut :   

               

Dimana :  

MH = Mortalitas harian larva O. rhinoceros L. 

a  = Jumlah larva O. rhinoceros L.yang diuji 

b = Jumlah larva O. rhinoceros L. yang hidup 

4.4.1.2.11.5. Mortalitas total (%) 

Pengamatan mortalitas total larva O. rhinoceros L. dilakukan dengan 

menghitung total jumlah larva O. rhinoceros L yang mati setelah 7 hari aplikasi jamur 

M. anisopliae.  Perhitungan mortalitas total menggunakan rumus menurut Natawigena 

(1993), sebagai   berikut :   

%100
ba

b
MT 


  

Dimana : 

MT =   Mortalitas total larva O. rhinoceros L. 

a =   Jumlah larva O. rhinoceros L. yang hidup  

b =   Jumlah larva O. rhinoceros L. yang mati  
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4.4.1.2.11.6. Suhu dan kelembaban  

 Pengamatan suhu dan kelembaban udara di media metankos dilakukan 

dengan menggunakan termohygrometer. Suhu (°C) dan kelembaban (%) diamati 

setiap harinya pada waktu pagi, siang dan sore dengan persamaan sebagai berikut 

(Nawawi, 2001) : 

                                               

                                      

Keterangan : 

 T  = Suhu 

 RH = Kelembaban 

4.4.2. Percobaan II : Pengujian Media Metankos terhadap patogenitas  

                                    M. anisopliae Menginfeksi larva Oryctes rhinoceros 

 

4.4.2.1. Design penelitian  

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 

ulangan sehingga terdapat 25 satuan unit percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 10 

ekor larva O. rhinoceros sehingga digunakan sebanyak 250 ekor larva O. rhinoceros. 

Konsentrasi terbaik suspensi M. anisopliae dari percobaan I dipakai untuk pengujian 

media metankos pada percobaan II. Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah media pengomposan, 

M1 : Media TKKS  

M2 : Media sekam padi 

M3 :  Media serbuk gergaji 

M4 : Media TKKS dan serbuk gergaji perbandingan 50 g : 50 g  

M5 : Media TKKS dan sekam padi perbandingan 50 g : 50 g 
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Pola analisis Randomized Complete Block Design (RCBD), dan hasil yang diperoleh 

dari analisis ragam dilanjutkan dengan uji lanjut DNMRT 5%. 

4.4.2.2. Pelaksanaan Penelitian  

4.4.2.2.1. Penyediaan  Media Kompos  

Media Metankos meliputi TKKS diperoleh dari kebun kelapa sawit PTPN V 

Sei Galuh, serbuk gergaji dan sekam padi diperoleh dari Kec. Kampa Kab. Kampar. 

4.4.2.2.2. Pembanyakan M. anisopliae untuk perlakuan  

Suspensi M. anisopliae pembuatannya sama dengan pada 4.4.1.3. 

4.4.2.2.3. Pembuatan suspensi M. anisopliae untuk perlakuan  

Suspensi M. anisopliae yang digunakan untuk percobaan ini adalah 

konsentrasi terbaik dari percobaan I, selanjutnya  dicampur dengan 1 liter aquades, 

dikocok dengan rotary shaker selama 24 jam untuk mempercepat pembelahan sel, dan 

ditambahkan gula pasir. 

4.4.2.2.4. Pembuatan Metankos 

Media kompos sesuai perlakuan yaitu sekam padi, serbuk gergaji, TKKS, 

serbuk gergaji dan TKKS, serbuk gergaji dan sekam padi, serta serbuk gergaji dan 

TKKS, ditambahkan pupuk kandang perbandingan 1:1 dan ditambahkan suspensi M. 

anisopliae terbaik dari percobaan I dan dimasukan dalam plastik, diinkubasi selama 1 

bulan. Setiap minggunya dibalik. Proses pembuatan kompos selama 3,5 bulan. Proses 

pembuatan kompos disajikan pada Gambar 11, 12, 13, 14, dan 15. 
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4.4.2.2.4.1. Pembuatan kompos sekam padi 

   

 

   

Gambar 11. Pembuatan kompos sekam padi (a) Sekam padi diletakkan diatas terpal 

(b) Pemberian pupuk kandang (c) penyiraman EM4 (d) kompos diinkubasi 

(e) kompos diaduk setiap seminggu sekali (f) kompos sekam padi yang 

telah matang (Dokumentasi penelitian, 2019). 

 

4.4.2.2.4.2. Pembuatan kompos serbuk gergaji 

   

 

   

Gambar 12. Pembuatan kompos serbuk gergaji (a) Serbuk gergaji diletakkan diatas 

terpal (b) Pemberian pupuk kandang (c) penyiraman EM4 (d) kompos 

diinkubasi (e) kompos diaduk setiap seminggu sekali (f) kompos serbuk 

gergaji yang telah matang (Dokumentasi penelitian, 2019). 
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 4.4.2.2.4.3. Pembuatan Kompos TKKS  

 

   

 

   

Gambar 13. Pembuatan kompos TKKS (a) pengaktifan EM4 (b) TKKS diletakkan 

diatas terpal (c) Pemberian pupuk kandang (d) penyiraman EM4 (e) 

kompos diinkubasi (f) kompos diaduk setiap seminggu sekali (g) kompos 

TKKS yang telah matang (Dokumentasi penelitian, 2019). 

 

4.4.2.2.4.4, Pembuatan kompos Sekam padi + Serbuk gergaji 

   

Gambar 14. Pembuatan kompos sekam padi+ serbuk gergaji (a) bahan kompos sekam 

padi digabungkan serbuk gergaji (b) kompos diinkubasi (c) kompos sekam 

padi + serbuk gergaji yang telah matang (Dokumentasi penelitian, 2019). 
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4.4.2.2.4.5. Pembuatan Kompos Serbuk gergaji+TKKS 

 

   

Gambar 15. Pembuatan kompos serbuk gergaji+ TKKS (a) bahan kompos serbuk 

gergaji digabungkan dengan TKKS (b) kompos diinkubasi (c) kompos 

serbuk gergaji+TKKS yang telah matang (Dokumentasi penelitian, 2019). 

 

4.4.2.2.4.6. Pembuatan Kompos Sekam padi+TKKS 

 

   

Gambar 16. Pembuatan kompos sekam padi+ TKKS (a) bahan kompos sekam padi 

digabungkan dengan bahan kompos TKKS (b) kompos diinkubasi (c) 

kompos sekam padi+TKKS yang telah matang (Dokumentasi penelitian, 

2019). 

 

4.4.2.2.5. Penyediaan larva Oryctes rhinoceros 

Larva O. rhinoceros disediakan sama dengan pada 4.4.1.2.7. 

4.4.2.2.6. Aplikasi perlakuan 

Metankos yang telah jadi selama 1 bulan inkubasi diinfestasi larva O. 

rhinoceros, caranya sama dengan pada 4.4.1.2.10. 

4.4.2.2.7. Analisis kimia Metankos 

Analisis meliputi pH, C/N,  N, P, dan K. Analisis kimia tanah meliputi : pH 

H2O (elektromagnetik dengan pH meter), Kadar air (metode gravimetri), C organik 

(Pengabuan), N-total (Kjeldahl), P-total (HCl 25%), dan K-total (HCl 25%). 

 

a c b 

a c b 
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4.4.2.2.8. Pengamatan 

Pengamatan meliputi awal kematian, lethal time 50, mortalitas harian, 

mortalitas total dan hasil analisis kimia tanah, suhu dan kelembaban. Metoda 

pengamatannya sama dengan pada 4.4.1.2.11. 
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BAB 5. 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1. Percobaan konsentrasi terbaik M. anisopliae pada Metankos dalam 

menginfeksi larva O. rhinoceros  

5.1.1. Waktu Awal Kematian Larva 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi  

entomopatogen M. anisopliae pada metankos berpengaruh nyata terhadap waktu awal 

kematian larva O. rhinoceros. Hasil waktu awal kematian larva O. rhinoceros setelah 

dilakukan uji DNMRT pada taraf  5% dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Waktu awal kematian larva O. rhinoceros setelah pemberian beberapa 

konsentrasi M. anisopliae pada metankos 

Perlakuan konsentrasi M. anisopliae  

pada metankos               
Waktu awal kematian (jam) 

0 g.l
-1

 air (tanpa M. anisopliae ) 504,0 a 

10 g.l
-1

 air (33,6 x 10
6 

konidia) 153,6 b 

20 g.l
-1

 air (57,6 x 10
6 

konidia) 148,8 bc 

30 g.l
-1

 air (62,4 x 10
6 

konidia) 129,6 bc 

40 g.l
-1

 air (81,6 x 10
6 

konidia) 

50 g.l
-1 

aquades (302,4 x 10
6
 konidia) 

124,8 bc 

40,8 c 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut 

uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasikan kedalam   . 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa beberapa konsentrasi M. anisopliae pada 

metankos memberikan pengaruh nyata terhadap waktu awal kematian larva O. 

rhinoceros dengan kisaran waktu 40,8-504 jam setelah aplikasi. Perlakuan konsentrasi  

M. anisopliae 0 g.l
-1

 air pada metankos sampai pada akhir pengamatan (504 jam) 
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menunjukkan tidak ada larva O. rhinoceros yang mati, hal ini terjadi karena tidak 

adanya konidia jamur entomopatogen pada perlakuan tersebut, sehingga tidak 

menyebabkan kematian pada larva O. rhinoceros sampai akhir pengamatan. 

 Perlakuan konsentrasi M. anisopliae  50 g.l
-1 

air  pada metankos menyebabkan 

waktu awal kematian larva O. rhinoceros pada 40,8 jam setelah aplikasi dan berbeda 

tidak nyata dengan perlakuan 40 g.l
-1

 air, 30 g.l
-1

 air, dan 20 g.l
-1

 air, namun berbeda 

nyata dengan perlakuan 0 g.l
-1 

air dan 10 g.l
-1

 air, perlakuan 10g.l
-1

 air menyebabkan 

waktu awal kematian 153,60 jam berbeda nyata dengan perlakuan 0 g.l
-1

 air dan 

perlakuan 50 gl
.-1

 air, namun berbeda tidak nyata dengan perlakuan 20 g.l
-1

 air, 30 g.l
-1

 

air, dan 40 g.l
-1

 air.  

 Waktu awal kematian larva O. rhinoceros setelah aplikasi entomopatogen M. 

anisopliae pada metankos tercepat pada perlakuan 50 g.l
-1 

air dengan jumlah 

kerapatan konidia terbanyak 302,4 x 10
6
 konidia adalah 40,8 jam. Semakin tinggi 

konsentrasi M. anisopliae pada metankos maka semakin tinggi kerapatan konidia dan 

semakin cepat mematikan serangga. Siswanto dan Trisawa (2017) menyatakan bahwa 

kerapatan konidia yang tinggi dan ditunjang oleh kemampuan berkecambah yang 

tinggi akan menentukan kecepatan M. anisopliae mematikan inangnya. Kerapatan 

konidia yang tinggi akan mengakibatkan integumen serangga lebih cepat rusak dan 

cairan tubuhnya lebih cepat habis sehingga serangga semakin cepat mati. 

 Waktu awal kematian terendah pada perlakuan konsentrasi M. anisopliae pada 

metankos 10 g.l
-1

 air dengan jumlah konidia 33,6 x 10
6
 konidia yaitu 153,6 jam. Hal 

ini disebabkan untuk menginfeksi serangga, M. anisopliae membutuhkan waktu dan 

melalui beberapa tahapan hingga serangga mati. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Yuningsih dan Widyaningrum (2014) bahwa jamur M. anisopliae dalam 

perkembangannya memerlukan waktu tahapan infeksi, mekanisme infeksi jamur 
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entomopatogen diawali dengan menempelnya spora jamur pada kutikula serangga, 

selanjutnya spora berkecambah dan melakukan penetrasi ke dalam tubuh serangga. 

Tahap berikutnya, jamur tumbuh dan berkembang dalam tubuh serangga. Jamur akan 

mempercepat reproduksi dengan memisahkan tubuh hifanya untuk melawan 

ketahanan serangga, pada saat yang sama, toksin antibiotik yang diproduksi jamur 

melemahkan sekaligus mematikan serangga dengan cepat. Jamur selanjutnya mulai 

berkembang, serangga menampakkan gejala sakit, seperti gerakan yang tidak 

terkoordinasi dan akhirnya akan menyebabkan kematian pada serangga. Jamur M. 

anisopliae selanjutnya hifa akan tumbuh dan memenuhi seluruh badan serangga.

 Perbedaan waktu awal kematian larva O. rhinoceros disebabkan oleh 

perbedaan konsentrasi M. anisopliae pada metankos yang diberikan. Semakin tinggi 

konsentrasi M. anisopliae pada metankos yang diberikan semakin tinggi kerapatan 

konidia jamur M. anisopliae, semakin tinggi kerapatan jamur  semakin cepat 

mematikan larva O. rhinoceros, sesuai dengan pendapat Susanti (2013) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi konidia yang diinfeksikan, maka 

semakin tinggi peluang kontak antara patogen dengan inang. Semakin tinggi serangan 

tersebut maka proses kematian serangga yang terinfeksi semakin cepat. 

4.2  Lethal time 50 (LT50)  

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi M. 

anisopliae pada metankos memberikan pengaruh tidak nyata terhadap lethal time 50 

larva O. rhinoceros. Hasil lethal time 50 larva O. rhinoceros setelah dilakukan uji 

DNMRT pada taraf  5% dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Lethal time 50 larva O.rhinoceros setelah pemberian beberapa konsentrasi M. 

anisopliae pada metankos 

Perlakuan Konsentrasi M. anisopliae  

pada metankos 
Lethal time 50 (jam) 

0 g.l
-1

 air (tanpa M. anisopliae ) 504,0 a 

10 g.l
-1

 air (33,6 x 10
6 

konidia) 504,0 a 

20 g.l
-1

 air (57,6 x 10
6 

konidia) 444,0 a 

30 g.l
-1

 air (62,4 x 10
6
 konidia) 422,4 a 

40 g.l
-1

 air (81,6 x 10
6 

konidia) 

50 g.l
-1 

air (302,4 x 10
6 

konidia) 

398,4 a 

381,60 a 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut 

uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasikan kedalam   . 

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi M. anisopliae pada 

metankos  50 g.l
-1 

air (302,4 x 10
6 

konidia) merupakan perlakuan yang paling cepat 

dalam mematikan 50% larva O. rhinoceros dibandingkan perlakuan lainnya, namun 

konsentrasi ini berbeda tidak nyata sesamanya perlakuan konsentrasi M. anisopliae. 

Hal ini diduga bahwa tubuh larva O. rhinoceros masih mampu bertahan terhadap 

perlakuan yang diberikan sehingga tidak memperlihatkan hasil yang berbeda tidak 

nyata. Perbedaan waktu kematian larva dikarenakan faktor ketahanan larva O. 

rhinoceros terhadap infeksi M. anisopliae. Hal ini didukung oleh pendapat Manurung 

et al., (2012) bahwa perbedaan waktu kematian larva antar perlakuan tidak berbeda 

nyata yang disebabkan oleh ketahanan larva  O. rhinoceros terhadap M. anisopliae 

yang tidak sama walaupun virulensi jamur M. anisopliae meningkat namun ketahanan 

larva juga meningkat, maka tidak akan diperoleh perbedaan waktu kematian yang 

besar.  

Semakin tinggi konsentrasi M. anisopliae pada metankos maka semakin cepat 

waktu yang dibutuhkan untuk mematikan 50% larva O. rhinoceros, hal ini disebabkan 
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kerapatan konidia yang tinggi sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mematikan 

larva lebih cepat, hal ini sesuai dengan pendapat Wicaksono et al., (2015) bahwa 

kerapatan konidia yang tinggi mengandung lebih banyak konidia sehingga lebih 

mudah penetrasi, perkembangan dan infeksi oleh jamur menjadi lebih cepat dan 

menimbulkan kematian dibanding konsentrasi yang rendah. 

4.3 Lethal concentrate (LC50;95)  

 Berdasarkan hasil analisis probit Lethal concentrate (LC)  menggunakan 

program POLO, konsentrasi M. anisopliae memperlihatkan LC50 dan LC95 yaitu 

berturut-turut 3,9% dan 13,48%. Hasil analisis probit dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 3. Lethal concentrate M. anisopliae pada metankos terhadap larva O.rhinoceros 

Lethal concentrate  Konsentrasi (%) Kisaran SK 

LC50 3,9 (2,8-9,0) 

LC95 13,48 (29,7-68489,7) 

Keterangan SK = Selang Kepercayaan 

Tabel 3 menunjukkan bahwa konsentrasi yang tepat untuk mematikan 50% 

populasi larva O. rhinoceros adalah 3,9% atau setara dengan 39 g.l
-1

 air M. 

anisopliae. Sementara itu, konsentrasi yang mampu untuk mematikan 95% populasi 

larva O. rhinoceros adalah 13,48% atau setara dengan 134,8 g.l
-1

 air M. anisopliae.  

Hasil analisis probit konsentrasi M. anisopliae yang tepat untuk mematikan 

50% larva O. rhinoceros didapatkan hasil 3,9% atau setara dengan 39 g.l
-1

 aquades M. 

anisopliae, hal ini berarti dibutuhkan 39 g.l
-1

 aquades untuk mematikan 50% larva O. 

rhinoceros, mendekati konsentrasi 40 g.l
-1

 air (81,6 x 10
6
). Hal ini disebabkan karena 

jumlah konidia yang mempengaruhi tingkat patogenitas dalam mematikan larva O. 

rhinoceros. Menurut Siswanto dan Trisawa (2017) bahwa konsentrasi M. anisopliae 
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yang lebih tinggi mengakibatkan jumlah konidia jamur yang masuk ke dalam tubuh 

serangga lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan yang konidianya lebih sedikit. 

Hasil analisis probit untuk mematikan 95% larva O. rhinoceros 

menggunakan konsentrasi M. anisopliae juga belum mampu mematikan 95% larva O. 

rhinoceros karena untuk mematikan 95% larva O. rhinoceros dibutuhkan konsentrasi 

O. rhinoceros 13,48% atau setara dengan 13,48 g.l
-1

 air M. anisopliae, jika 

dihubungkan dengan perlakuan maka sangat jauh dibandingkan dengan konsentrasi 

tertinggi perlakuan 50 g.l
-1

 air. 

Semakin tinggi nilai LC yang dihasilkan maka semakin rendah tingkat 

patogenitas jamur entompatogen dan sebaliknya (Ayu et al., 2018). Konsentrasi yang 

tinggi menyebabkan konidia jamur lebih banyak masuk ke tubuh larva O. rhinoceros 

sehingga semakin tinggi pula daya infeksi jamur M. anisopliae terhadap larva 

tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat Siswanto dan Trisawa (2017) bahwa 

Konsentrasi M. anisopliae yang lebih tinggi mengakibatkan jumlah konidia jamur 

yang masuk ke dalam tubuh serangga lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan 

yang konidianya lebih sedikit. 

4.4 Mortalitas Harian  

 Hasil pengamatan mortalitas harian larva O. rhinoceros dengan perlakuan 

beberapa konsentrasi M. anisopliae pada metankos menunjukkan bahwa mortalitas 

harian larva O. rhinoceros mengalami fluktuasi dari hari pertama hingga hari kedua 

puluh satu. Fluktuasi mortalitas harian larva O. rhinoceros dapat dilihat pada Gambar 

17. 
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Gambar 17. Fluktuasi mortalitas harian larva O. rhinoceros dengan pemberian  

                    M. anisopliae pada metankos  

Pada Gambar 11 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 0 g.l
-1

 air, sampai 

pada akhir pengamatan (504 jam) tidak ada larva O. rhinoceros yang mati. 

Pengamatan hari pertama semua perlakuan konsentrasi M. anisopliae belum mampu 

untuk mematikan larva O. rhinoceros.  

Pengamatan hari kedua menunjukkan bahwa larva O. rhinoceros mulai 

terinfeksi M. anisopliae pada metankos pertama kali pada perlakuan 10 g.l
-1

 air, 20 

g.l
-1

 air, 30 g.l
-1 

air, 40 g.l
-1 

air, dan 50 g.l
-1

 air. Perlakuan konsentrasi M. anisopliae 50 

g.l
-1

 air mortalitas mulai terjadi pada hari kedua, dan puncak mortalitas pada juga 

terjadi pada hari kedua dengan persentase kematian yaitu 10% dan mengalami 

fluktuasi hingga akhir penelitian. Persentase puncak mortalitas perlakuan 50 g.l
-1

 air 

merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini 

disebabkan karena konsentrasi yang tinggi mengandung jumlah konidia yang lebih 

banyak masuk kedalam tubuh serangga, dibandingkan dengan perlakuan lainnya yang 

konsentrasinya lebih rendah dan konidia nya lebih sedikit, hal ini sesuai dengan 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

M
o
rt

a
li

ta
s 

H
a
ri

a
n

 (
%

) 

Hari Setelah Aplikasi (HSA) 

Konsentrasi M. anisopliae 

0 g.l-1 air 

10 g. l-1 air  

20 g. l-1 air 

30 g.l-1 air  

40 g.l-1 air  

50 g.l-1 air  



 

 

43 

 

pendapat Siswanto dan Trisawa (2017) bahwa semakin tinggi kerapatan konidia jamur 

entomopatogen maka akan semakin tinggi daya infeksinya terhadap serangga.  

Perlakuan konsentrasi 40 g.l
-1

 M. anisopliae pada metankos memperlihatkan 

puncak mortalitas pada hari kedua dan hari kesepuluh dengan persentase yang sama 

yaitu 6%, dan mengalami fluktuasi hingga akhir penelitian. Perlakuan konsentrasi M. 

anisopliae 30 g.l
-1

 mencapai puncak mortalitas hanya 4% dan mengalami fluktuasi 

hingga akhir pengamatan. Perlakuan konsentrasi M. anisopliae 20 g.l
-1 

yang mencapai 

puncak mortalitas dengan persentase yang sama dengan perlakuan konsentrasi M. 

anisopliae 30 g.l
-1 

yaitu 4% dan mengalami fluktuasi hingga akhir pengamatan.  

Perbedaan persentase mortalitas diakibatkan perbedaan konsentrasi M. 

anisopliae, semakin rendah konsentrasi yang diberikan semakin sedikit kerapatan 

konidia yang masuk ke tubuh serangga, sehingga persentase kematian harian serangga 

juga rendah, demikian pula sebaliknya, hal ini diperkuat oleh pendapat Susanti (2013) 

yang menyatakan bahwa adanya hubungan konsentrasi antara konidia dengan 

mortalitas serangga uji, semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi juga 

mortalitas serangga uji. 

Perlakuan konsentrasi M. anisopliae 10 g.l
-1

 air mengalami puncak mortalitas 

pada hari kesebelas dengan mortalitas sebesar 6% dan mengalami fluktuasi hingga 

hari keempat belas dan mengalami penurunan hari kelima belas hingga hari kedua 

puluh satu tidak adanya mortalitas larva O. rhinoceros. Rendahnya mortalitas larva O. 

rhinoceros pada konsentrasi 10 % disebabkan oleh faktor rendahnya konidia yang 

masuk ke tubuh serangga sehingga tidak dapat menyamai kemampuan daya bunuh 

yang sama dengan perlakuan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Siswanto dan 

Trisawa (2017) pada konsentrasi rendah jamur entomopatogen belum mampu 
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menguraikan lapisan kitin dan lemak dari kulit serangga sehingga penetrasi dan 

infeksi tidak terjadi. 

 Pada hari ketiga hingga hari kedua puluh satu persentase kematian larva  O. 

rhinoceros terus mengalami fluktuasi yang tidak berbeda besar setiap harinya, pada 

perlakuan konsentrasi M. anisopliae 50 g.l
-1 

air, 40 g.l
-1

 air,
 
30 g.l

-1 
air, 20 g.l

-1 
air, dan 

10 g.l
-1 

air
. 

Hal ini dapat disebabkan karena faktor ketahanan tubuh larva sesuai 

dengan pendapat Sihombing et al., (2014) menyatakan bahwa meskipun virulensi 

entomopatogen meningkat namun ketahanan larva O. rhinoceros juga meningkat 

sehingga tidak akan diperoleh perbedaan infeksi yang besar setiap harinya. 

4.5. Mortalitas total   

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi            

M. anisopliae pada metankos memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas 

total larva O. rhinoceros. Hasil mortalitas total larva O. rhinoceros setelah dilakukan 

uji DNMRT pada taraf  5% dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Mortalitas total larva O. rhinoceros setelah pemberian beberapa konsentrasi 

M. anisopliae 

Perlakuan konsentrasi M. anisopliae pada 

metankos 
Mortalitas total (%) 

0 g.l
-1

 air (tanpa M. anisopliae ) 0,0 c 

10 g.l
-1

 air (33,6 x 10
6 

konidia) 24,0 b 

20 g.l
-1

 air (57,6 x 10
6 

konidia) 42,0 ab 

30 g.l
-1

 air (62,4 x 10
6
 konidia) 44,0 ab 

40 g.l
-1

 air (81,6 x 10
6 

konidia) 

50 g.l
-1 

air (302,4 x 10
6 

konidia) 

46,0 a 

56,0 a 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 

menurut uji DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasikan dengan  arcsin
-1  . 
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 Tabel 5 menunjukkan bahwa beberapa konsentrasi M. anisopliae memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap besarnya mortalitas total larva O. rhinoceros dengan 

kisaran 24%-56%. Perlakuan konsentrasi M. anisopliae 0 g.l
-1

 air sampai pada akhir 

pengamatan (504 jam) menunjukkan tidak ada larva O. rhinoceros yang mati dan 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan konsentrasi M. anisopliae                          

50 g.l
-1 

air berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 0 g.l
-1 

air dan 10 g.l
-1

 air, 

namun berbeda tidak nyata dengan  perlakuan konsentrasi 40 g.l
-1

 air, 30 g.l
-1

 air dan 

20 g.l
-1

 air. Perlakuan konsentrasi 10 g.l
-1

 air berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi 0 g.l
-1

 air, 40 g.l
-1

 air dan 50 g.l
-1

 air. 

Konsentrasi M. anisopliae terbaik yaitu 50 g.l
-1

 air menyebabkan mortalitas 

total sebesar 56%. Dengan demikian, pemberian konsentrasi M. anisopliae 50 g.l
-1

 air 

pada kompos TKKS dapat dikatakan belum efektif dalam mematikan larva O. 

rhinoceros karena tingkat mortalitas yang dihasilkan masih rendah, yaitu 56%. Hal ini 

sesuai dengan Steinhaus (1963) bahwa jamur entomopatogen dapat dikategorikan 

sebagai bioinsektisida apabila berhasil mengendalikan antara 72-95%.  

Konsentrasi M. anisopliae pada kompos TKKS belum efektif dalam 

mengendalikan larva O. rhinoceros dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut 

Wicaksono et al., (2015) menyatakan bahwa berbagai faktor dapat mempengaruhi 

keefektifan jamur  dalam menyebabkan kematian serangga sasaran, diantaranya 

kerapatan konidia, kualitas media tumbuh jamur, jenis hama yang dikendalikan, umur 

stadia hama, waktu aplikasi, frekuesi aplikasi dan lingkungan. 
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4.6 Perubahan Tingkah laku dan Morfologi larva O.rhinoceros  

Perubahan tingkah laku larva O. rhinoceros terinfeksi entomopatogen M. 

anisopliae adalah pergerakannya menjadi kurang aktif, nafsu makan berkurang. Larva 

yang mati menunjukkan gejala naik ke permukaan, hal ini merupakan suatu ciri larva 

terinfeksi cendawan patogen yang dikenal dengan istilah summit disease, fenomena 

ini disinyalir sebagai usaha untuk menyelamatkan populasi lain yang sehat dari infeksi 

cendawan entomopatogen.  

 Perubahan morfologi larva O. rhinoceros terinfeksi entomopatogen M. 

anisopliae adalah terdapat bercak cokelat lalu terjadi perubahan warna tubuh larva O. 

rhinoceros dari warna putih kekuningan menjadi coklat kehitaman, dan larva yang 

sudah terinfeksi berada pada permukaan metankos. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Siswanto dan Trisawa (2017) menyatakan bahwa perubahan warna tubuh larva 

menjadi coklat kehitaman diduga larva O. rhinoceros mengalami proses melanisasi 

yang merupakan suatu bentuk pertahanan tubuh serangga melawan pathogen. 

Menurut Indriyanti et al., (2017) bahwa pembentukan melanin ini dikenal dengan 

sebutan melanisasi yang dilakukan oleh enzim phenoloxidase. Larva mengalami 

melanisasi pada bagian bawah tubuh, dada, abdomen dan bagian ruas antar tubuh. 

Tubuh larva berubah menjadi coklat kehitaman diduga larva O. rhinoceros mengalami 

proses melanisasi yang merupakan suatu bentuk pertahanan tubuh serangga melawan 

patogen, berbeda dengan tubuh larva pada kontrol yang tetap berwarna putih 

kekuningan. Perubahan morfologi larva O.rhinoceros yang terinfeksi jamur 

ditunjukkan pada Gambar 18. 
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Gambar 18. Perubahan morfologi larva O. rhinoceros (a) bercak hitam pada tubuh 

larva (b) posterior larva mengecil (c) larva mengalami melanisasi (d) larva 

mumifikasi dan kehilangan cairan tubuhnya (e) hifa putih mulai muncul 

pada tubuh larva (Dokumentasi penelitian, 2019) 

 

Larva yang terinfeksi bagian posteriornya akan mengecil, larva mengalami 

mumifikasi, tubuh larva menjadi kaku dan muncul hifa berwarna putih  dan kemudian 

jamur akan bersporulasi warna hijau. Hal ini sesuai dengan pendapat Indriyanti et al., 

(2017) bahwa kemunculan hifa putih di luar tubuh larva menandakan bahwa nutrisi 

yang terkandung di dalam tubuh larva telah habis. Kemampuan hifa untuk muncul 

pada bagian luar tubuh larva tergantung pada kondisi kutikula pada larva. Bila kondisi 

kering dan lembab konidia akan mampu menembus kutikula dan menutupi tubuh 

serangga dengan konidia. Beberapa larva ditemukan mati tanpa ada kemunculan hifa 

di bagian luar tubuhnya sampai pada hari ke 15.  

Menurut Prayogo et al. (2005) jamur tidak selalu tumbuh keluar integumen, 

bila keadaan kurang mendukung perkembangan saprofit cendawan hanya akan 

berlangsung di dalam tubuh larva tanpa menembus keluar integumen dan cendawan 

akan membentuk struktur khusus untuk dapat bertahan yakni arthospora. Jaringan 

a a a 

d d 
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larva pada tahapan ini terlihat kutikula dan epidermis sudah rusak miselium dan 

konidia bertambah banyak dan konidia siap menginfeksi inang baru.  

5.2. Percobaan Beberapa bahan organik kompos mengandung M. anisopliae 

(Metankos) patogenitas terhadap larva Oryctes rhinoceros 

 

5.2.1. Waktu Awal Kematian  

  Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa jenis bahan 

organik metankos memberikan pengaruh yang nyata terhadap waktu awal kematian 

larva O. rhinoceros. Hasil rata-rata waktu awal kematian larva O. rhinoceros setelah 

dilakukan uji DNMRT pada taraf  5% dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Waktu awal kematian larva O. rhinoceros pada beberapa jenis bahan organik 

metankos 

Jenis bahan organik metankos Waktu awal kematian (jam) 

TKKS 51,0 a 

Sekam Padi 48,0 a 

Serbuk Gergaji 51,0 a 

TKKS + Serbuk Gergaji 81,0 a 

TKKS + Sekam Padi 36,0 a 

Sekam Padi + Serbuk Gergaji 84,0 a 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji 

DNMRT pada taraf 5% 

 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan beberapa jenis bahan organik 

metankos memberikan waktu awal kematian larva O. rhinoceros tidak berbeda nyata 

sesamanya. Hal ini disebabkan entomopatogen M. anisopliae belum bekerja maksimal 

menginfeksi larva O. rhinoceros dan perbedaan  media kompos yang diberikan diduga 

sama-sama baik untuk perkembangan entomopatogen M. anisopliae menginfeksi 

larva O. rhinoceros. 
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Lama waktu yang dibutuhkan M. anisopliae untuk menginfeksi larva O. 

rhinoceros disebabkan jamur entomopatogen memerlukan beberapa tahapan infeksi. 

Ferron (1985) dalam Pracaya (2004) menggolongkan empat tahapan etiologi penyakit 

serangga yang disebabkan oleh jamur. Tahap pertama adalah inokulasi, yaitu kontak 

propagul jamur dengan tubuh serangga. Tahap kedua adalah proses penempelan 

perkecambahan propagul jamur pada integumen serangga, pada tahap ini, jamur dapat 

memanfaatkan senyawa-senyawa yang terdapat pada integumen. Tahap ketiga yaitu 

penetrasi dan invasi. Dalam melakukan penetrasi menembus integumen, jamur 

membentuk tabung kecambah (appresorium), penembusan dilakukan secara mekanis 

atau kimiawi dengan mengeluarkan enzim dan toksin. Tahap keempat yaitu destruksi 

pada titik penetrasi dan terbentuknya blastospora yang kemudian beredar ke dalam 

hemolimfa dan membentuk hifa sekunder untuk menyerang jaringan lainnya. 

5.2.2. Lethal time 50 (LT50)  

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa jenis bahan 

organik metankos memberikan pengaruh nyata terhadap lethal time 50 larva O. 

rhinoceros. Hasil rata-rata lethal time 50  larva O. rhinoceros setelah dilakukan uji 

DNMRT pada taraf  5% dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Lethal time 50 larva O. rhinoceros pada beberapa jenis bahan organik 

metankos 

Jenis bahan organik metankos Lethal time 50 (jam) 

TKKS   255,0 ab 

Sekam Padi 309,0 a 

Serbuk Gergaji 183,0 b 

TKKS + Serbuk Gergaji  282,0 ab 

TKKS + Sekam Padi  285,0 ab 

Sekam Padi + Serbuk Gergaji  273,0 ab 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji 

DNMRT pada taraf 5% 
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  Tabel 7 menunjukkan bahwa metankos serbuk gergaji waktu mematikan 50 % 

larva O. rhinoceros paling cepat yaitu 183 jam, tapi tidak berbeda nyata dengan 

metankos TKKS, TKKS + serbuk gergaji, TKKS + sekam padi, dan sekam padi + 

serbuk gergaji  dan berbeda nyata dengan perlakuan bahan organik metankos sekam 

padi.  

Mortalitas larva O. rhinoceros 50 % (LT 50) yang paling cepat pada serbuk 

gergaji menunjukkan bahwa bahan organik serbuk gergaji media kompos yang bagus 

untuk perkembangan jamur M. anisopliae. Dari hasil pengamatan waktu 

pengomposan bahan serbuk gergaji ataupun bahan subsitusi yang mengandung serbuk 

gergaji memang paling cepat proses pengomposannya atau dekomposisi dibanding 

bahan organik metankos lainnya. Menurut Martawiyaja et al, (2005) bahwa kertas 

yang biasanya dibuat dari limbah serbuk gergaji mengandung selulosa tinggi, 

contohnya adalah serbuk gergaji kayu sengon (Paraserianthes falcataria) yang 

mempunyai kandungan selulosa 49%, lignin 26,8%, pentosa 15,6%, abu 0,6% dan 

silika 0,2%.  

Mortalitas larva O. rhinoceros 50 % (LT 50) yang paling lama pada sekam 

padi menunjukkan bahwa bahan organik sekam padi media kompos kurang bagus 

untuk perkembangan jamur M. anisopliae. Dari hasil pengamatan waktu 

pengomposan bahan sekam padi paling lambat atau lama terurainya oleh kulit  bulir 

padi yang keras, jadi diduga jamur kurang berkembang sehingga lambat mematikan 

50 % larva O. rhinoceros. 

5.2.3. Mortalitas Harian Oryctes rhinoceros (%) 

 Hasil pengamatan mortalitas harian larva O. rhinoceros dengan perlakuan 

beberapa jenis bahan organik yang mengandung entomopatogen M. anisopliae 
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menunjukkan bahwa mortalitas harian larva O. rhinoceros mengalami fluktuasi dari 

hari pertama hingga hari ketujuh. Fluktuasi mortalitas harian larva O. rhinoceros 

dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

Gambar 19. Fluktuasi mortalitas harian larva O. rhinoceros pada metankos  

 Dari Gambar 13 dapat dijelaskan bahwa perlakuan perbedaan bahan organik 

metankos menyebabkan fluktuasi mortalitas harian larva O. rhinoceros sepanjang 14 

hari pengamatan. Pengamatan hari pertama semua perlakuan konsentrasi M. 

anisopliae sudah ada mematikan larva O. rhinoceros kecuali pada serbuk gergaji.  

Perlakuan metankos serbuk gergaji memperlihatkan kematian pada hari kedua 

dan mencapai puncak mortalitas larva yaitu sebanyak 13%  dan selanjutnya menurun, 

meningkat lagi pada hari ke enam, dan fluktuatif sampai hari ke empat belas. 

Persentase mortalitas harian tertinggi dicapai oleh perlakuan serbuk gergaji. Ini 

menunjukkan bahwa bahan organik serbuk gergaji yang digunakan adalah media 

terbaik sebagai tempat hidup M. anisopliae.  
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Pada perlakuan bahan organik metankos perlakuan lainnya juga mengalami 

peningkatan dan penurunan mortalitas harian larva yang berbeda-beda, penurunan 

mortalitas terjadi karena   cendawan  M. anisopliae  masih  melakukan  penyesuaian  

pada  tubuh  larva O. rhinoceros untuk berkembang dan mendapatkan nutrisi sehingga 

mortalitas harian larva O. rhinoceros dapat menurun dari hari sebelumnya dan 

sebaliknya. Perkembangan konidia juga memerlukan sumber karbon seperti glukosa, 

glukosamin, khitin, ragi serta sumber nitrogen untuk pertumbuhan hifa yang diperoleh 

dari gula pasir yang dicampurkan pada suspense jamur M. anisopliae pada saat 

aplikasi. Menurut Prayogo et al. (2005) bahwa proses penempelan perkecambahan 

propagul jamur dipengaruhi oleh medianya. Kelembaban udara yang tinggi dan 

bahkan air diperlukan untuk perkecambahan propagul jamur. Jamur dapat 

memanfaatkan senyawa-senyawa yang terdapat pada media tumbuh. 

5.2.4 Mortalitas Total Oryctes rhinoceros (%) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian beberapa bahan organik 

metankos  memberikan pengaruh yang nyata  terhadap mortalitas total larva               

O. rhinoceros. Hasil rata-rata mortalitas total larva O. rhinoceros setelah dilakukan uji 

DNMRT pada taraf  5% dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Mortalitas total larva O. rhinoceros pada beberapa jenis bahan organik metankos 

Jenis bahan organik metankos                 Mortalitas total (%) 

TKKS 
65,0 a 

Sekam Padi 
40,0 b 

Serbuk Gergaji 
72,5 a 

TKKS + Serbuk Gergaji 
55,0 ab 

TKKS + Sekam Padi 
40, 0 b 

Sekam Padi + Serbuk Gergaji 
57,5 ab 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji 

DNMRT pada taraf 5% 
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 Tabel 8 memperlihatkan bahwa perlakuan metankos serbuk gergaji 

menunjukkan mortalitas total larva O. rhinoceros paling tinggi yaitu 72,5% dan tidak 

berbeda nyata dengan  metankos TKKS, TKKS + Serbuk gergaji, dan sekam padi + 

serbuk gergaji yaitu 65,0 %, 57,5 % dan 55%. Pemberian metankos sekam padi 

mortalitas total larva O. rhinoceros paling rendah dan tidak berbeda nyata dengan 

metankos TKKS + sekam padi dan tidak berbeda nyata dengan metankos TKKS + 

serbuk gergaji, dan sekam padi + serbuk gergaji yaitu mortalitas larva  55% dan 

57,5%.  

Persentase mortalitas total terbaik terjadi pada perlakuan serbuk gergaji yaitu 

75%, hal ini berkaitan dengan  lethal time 50 larva O. rhinoceros  yang relatif lebih 

cepat dibanding perlakuan lainnya. Menurut Prayogo (2006) faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan M. anisopliae antara lain: asal isolat, kerapatan konidia, 

kualitas media tumbuh, jenis hama yang dikendalikan, waktu aplikasi, frekuensi 

aplikasi, dan faktor lingkungan seperti suhu, sinar ulta violet, curah hujan dan 

kelembaban. 

5.2.5 Perubahan Tingkah Laku dan Morfologi larva O. rhinoceros  

 Perubahan tingkah laku dari larva O. rhinoceros setelah diaplikasikan M. 

anisopliae adalah pergerakan larva mulai melambat, aktifitas makan menurun, tubuh 

larva mengeras dan kurang aktif bergerak. Perubahan awal tingkah laku larva terlihat 

setelah beberapa hari setelah aplikasi.   

Perubahan morfologi larva O. rhinoceros yang terjadi adalah perubahan warna 

menjadi gelap atau hitam. Hal ini menunjukkan bahwa propagul cendawan telah 

menginfeksi jaringan kutikula larva.Perubahan yang terlihat pada tubuh larva yang 

terinfeksi oleh cendawan ditumbuhi miselium cendawan yang mana awalnya 
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berwarna putih dan selanjutnya akan berubah menjadi gelap. Pertumbuhan miselium 

pertama sekali terlihat pada ruang antar segmen larva. Beberapa hari kemudian 

seluruh permukaan tubuh larva yang terinfeksi akan ditutupi miselium jamur yang 

awalnya berwarna putih. Setelah 5 hari dari kematian larva maka seluruh permukaan 

tubuh larva yang terinfeksi akan ditutupi oleh miselium jamur yang berwarna hijau. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  Prayogo et al., (2006)  yang  menyatakan  

bahwa larva yang  terinfeksi oleh cendawan M. anisopliae akan ditumbuhi oleh hifa 

yang berwarna hijau dan tubuh dari larva akan mengeras seperti mummi. Kershaw et 

al (1999) juga menyatakan bahwa pada umumnya hifa tumbuh ke luar permukaan 

serangga melalui spirakel, mulut dan membrane intersegment. Untuk perubahan 

morfologi dapat dilihat pada Gambar 20. 

       

            

                                                  

Gambar 20. Perubahan morfologi larva O. rhinoceros (a) tubuh tegang menegang,  

                   (b) larva mengecil (c) bercak hitam pada tubuh larva (b) posterior larva 

mengecil (d) larva mengalami melanisasi berwarna coklat metalik (d) 

larva berwarna hitam (f) hifa putih mulai muncul pada tubuh larva 

                   (Dokumentasi penelitian, 2019). 

a b c 

d e 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Konsentrasi terbaik M. anisopliae pada Metankos terhadap larva O. rhinoceros 50 

g.l
-1

 (302,4 x 10
6
 konidia) yang menyebabkan awal kematian terjadi pada 40,8 jam, 

lethal time 50 pada 381,6 jam dan mortalitas total 56 %. Lethal concentration yaitu 

373 gl-1 air kematian 50 %, dan 5742 g.l
-1

 air kematian 95% larva O. rhinoceros. 

2. Media metankos terbaik patogenitas terhadap larva O. rhinoceros adalah serbuk 

gergaji yang menyebabkan lethal time terjadi pada 183 jam dan mortalitas total 

larva O. rhinoceros sebanyak 72,5 % . 

6.2. Saran 

Dari hasil penelitian dapat disarankan untuk pembuatan metankos sebaiknya 

menggunakan konsentrasi M. anisopliae 50 g.l
-1 

dengan menggunakan serbuk gergaji 

sebagai bahan organik atau media pembuatan kompos. 
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1.3.  Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir  

   

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* 

Jml (Juta 

Rp) 

1 2013 Mekanisme Limbah Abu Terbang 

Batubara Membunuh Hama Wereng 

Batang Padi Coklat (Nilaparvata 

lugens) 

Hibah Doktor 

DIKTI 

35 juta 

rupiah 

2 2016 Ekobiologi dan Kelimpahan Oryctes 

rhinoceros Pada Tanaman Kelapa 

Sawit Diberi Penutup Tanah 

Leguminosa dan Mulsa Tandan 

Kosong Kelapa Sawit 

Dana DIPA 

Universitas 

Riau Anggaran 

2011 

32 juta 

rupiah 

3 2017 

Kedalaman Penempatan Mulsa 

Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Pengaruhnya Terhadap Infestasi 

Oryctes rhinoceros dan Preferensi  

Makannya Pada Beberapa Bahan 

Organik     

DIPA 

Universitas 

Riau 44 juta 

rupiah 

4 2018 Patogenisitas Baculovirus oryctes 

Lokal Riau Terhadap Kumbang 

Tanduk (Oryctes rhinoceros L) 

Pada Kelapa Sawit  

DIPA 

Universitas 

Riau 

45 juta 

rupiah 

5 2018 Bioekologi Predator Sycanus 

croceovittatus Dohn (Hemiptera; 

Reduvidae) Asal Riau dalam 

Mengendalikan Ulat Api Setora nitens 

Walker Hama Tanaman Kelapa Sawit 

DIPA 

Universitas 

Riau 

38 juta 

rupiah 

 

1.4. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 
Activity of Coal Fly Ash on Nilaparvata 

lugens: Disruption of Spiracle Function 

ARPN Journal of 

Science 

andTechnology 

4/3/2014 

 

2 Aktivitas Abu Terbang Batubara terhadap 

Gangguan Fisiologis Wereng Batang Padi 

Coklat 

Jurnal 

Entomologi 
II/1/2014 

3  
A, The Test of Some Concentrations of 

Leaf Powder Extract from Betel Leaves 

Forest (Piper aduncum L.) on Brown 

Planthopper (Nilaparvata lugens Stal.) 

Dinamika 

Pertanian 
32/1/2017 



 

 

63 

 

   4 Spiracles Morphology of Brown 

Planthopper (Nilaparvata lugens) 

Journal AST18 

ICOBES 

(International 

Conference on 

Biology and 

Environmental 

Science) 2017 

2017 

5 Population Fluctuations Oryctes rhinoceros 

L. Beetle in Plant Oil Palm (Elaeis 

guineensis Jacq.) Given Mulching Oil Palm 

Empty Bunch 

Jurnal Cropsaver  
1(1):42- 47 

tahun 2018 

6 Pemberian Kotoran Larva Kumbang 

Tanduk (Oryctes rhinoceros) untuk 

Meningkatkan Pertumbuhan Bibit Kelapa 

Sawit (Elaeis guineensis) 

Jurnal Photon. 

UMRI 

8(2):45-

51/2018 

   7  Uji Pestisida Nabati Sirih Hutan (Piper 

aduncum L) terhadap Larva Kumbang 

Tanduk (Oryctes rhinoceros L) Pada 

Tanaman Kelapa Sawit 

Jurnal 

Agroteknologi 

9(1),41-

50/2018 

   8  Jenis dan Populasi Lalat Buah (Bactrocera 

spp.) pada Tanaman Jambu Air Varietas 

Deli Hijau di Kecamatan Tenayan Raya 

Kota Pekanbaru 

Jurnal Agro 

Teknologi 

Tropika 

8(1), 2018 

  9  Uji Konsentrasi Ekstrak Daun Kriyuh 

(Eupatorium odoratum L.) sebagai Racun  

Perut terhadap Mortalitas Ulat Grayak 

(Spodoptera litura F.) 

Jurnal Agro 

Teknologi 

Tropika 

8(2), 2018 
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1.5. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Temu 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 

Seminar Nasional Dies 

Natalis Faperta UGM 

ke-68 

Efikasi Abu Terbang Batubara terhadap 

Wereng Batang Padi Coklat 

(Nilaparvata lugens) 

 Oktober 2014 

Fakultas Pertanian 

UGM 

2 

Seminar Nasional 

Politeknik 

Payahkumbuh 

 Aktivitas Abu Terbang Batubara    

Membunuh Wereng Batang Padi  

Coklat (N. lugens) 

Oktober 2015 

PoliteknikNegeri 

Payahkumbuh 

3 
Seminar Nasional PEI 

Cabang Bandung 

 Morfologi Spirakel Wereng Batang Padi 

Coklat (Nilaparvata lugens) 

Oktober 2015 

UIN Sunan 

Gunung Jati 

Bandung  

4 

 

Seminar Nasional 

“Pelestarian 
Lingkungan dan 

Mitigasi Bencana” 

Uji Fitotoksisitas Abu Terbang 

Batubara Terhadap Pertumbuhan Dan 

Produksi Padi  

28 Mei 2016 

Pasca Sarjana 

Ilmu Lingkungan 

UR Pekanbaru 

 

5 

Seminar Nasional 

Perlindungan Tanaman 

Perkebunan 

Fluktuasi Populasi Kumbang Oryctes 

rhinoceros L.pada Tanaman Kelapa 

Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Diberi 

Mulsa Tandan Kosong Kelapa Sawit  

dan Tan. Penutup Leguminosa Mucuna 

bracteata PadaTanaman Belum                        

Menghasilkan 

25 Oktober 2016 

Fakultas Pertanian 

IPB Bogor 

7 Seminar Internasional 

ICOBESPenyelenggara 

FMIPA Universitas 

Riau 

 

Morphology Spiracles Brown 

Planthopper (Nilaparvata lugens) 

 

22 September 

2017 Hotel 

Pangeran      

  Pekanbaru 

8 Seminar Nasional PEI 

Cabang 

 

Fluktuasi Populasi Oryctes rhinoceros 

L. PadaTanaman Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq.) Yang Diberi Mulsa 

Tandan Kosong Kelapa Sawit  

25 Oktober 2017  

Rektorat 

Universitas 

Padjajaran 

Bandung 

9 Seminar  dan 

Lokakarya Nasional 

FKPTPI  

 Perubahan Tingkah Laku dan 

Morfologi Kumbang Kelapa Sawit 

Oryctes rhinoceros Akibat Infeksi 

Entomopatogen Baculovirus oryctes 

2 Oktober 2018 

  UNSYIAH, Banda     

Aceh 

10 Seminar Nasional 

Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan 

Ketebalan Mulsa Tandan Kosong 

Kelapa Sawit Pengaruhnya Terhadap 

Oryctes rhinoceros  Dan Peningkatan 

Hara Tanah  Pada Ekosistem Kelapa 

Sawit 

24 Oktober 2018 

  Hotel Pangeran, 

  Pekanbaru 

11 Seminar  Nasional 

Pelestarian 

Lingkungan 

SENPLING 

Aktivitas Abu Terbang Batubara 

Membunuh Wereng Batang Padi 

Coklat (Nilaparvata lugens) 

10 November 2018 

  Pekanbaru 
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Lampiran 2. Mahasiswa yang terlibat dan Organisasi Penelitian 

2.1.  Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian 

     a. Nama             : Febriliani Arda 

         NIM                : 1506115799 

       Judul              : “Uji Beberapa Konsentrasi Metarhizium anisopliae Terhadap 

                               Mortalitas Larva Oryctes rhinoceros L Pada Media Tandan 

                               Kosong Kelapa Sawit Yang Dikomposkan (Metankos)”  

      b. Nama             : Eka Kortima Br. S. 

          NIM               : 1506115195 

          Judul              : “Pengujian Media Metankos terhadap patogenitas  

                                  M. anisopliae Menginfeksi Hama Oryctes rhinoceros Pada 

Kelapa Sawit” 

2.2. Organisasi Penelitian 

No Nama/NIDN/NIM Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

Dr. Hafiz Fauzana, SP., MP 

0008027101 

(Ketua) 

 

Dr.Ir.Nelvia , MP 

0019115903 

(Anggota)                                                                

Dr. Rusli Rustam, SP.,M.Si  

0030065504 

(Anggota) 

Ir. Fifi Puspita, MP 

0012126602 

(Anggota) 

Febriliani Arda  

NIM 1506115799 

(Mahasiswa/tenaga lapangan) 

Eka Kortima Br. S. 

NIM 1506115195 

(Mahasiswa/tenaga lapangan) 

28 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

         20 

 

 

20 

Bertanggung jawab 

keseluruhan pelaksanaan 

penelitian, olah data, laporan 

akhir dan publikasi. 

Membantu ketua dalam 

pelaksanaan pengomposan, dan 

pembuatan laporan akhir. 

Membantu ketua dalam 

pelaksanaan pengujian,  dan 

laporan akhir. 

Melakukan ketua pengujian 

agen hayati dan laporan akhir 

 

Pelaksanaan pengujian dan 

pengamatan 

 

Pelaksanaan pengujian dan 

pengamatan 

 
 



 

 

67 

 

 

 


