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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kelapa sawit merupakan produk pertanian paling sukses kedua, dan Indonesia 

menjadi salah satu produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, dengan 

produksi lebih dari 18 juta ton minyak sawit per tahun. Berdasarkan publikasi dari 

data statistik Ditjen Perkebunan, pada tahun 2010 luas areal kebun kelapa sawit 

adalah seluas 8,04 juta ha yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Penyebaran 

paling banyak adalah di daerah Sumatera, diperkirakan seluas 5,29 juta hektar 

(Ditjenbun, 2011). Pada tahun 2009, volume ekspor produk Kelapa Sawit sudah 

mencapai 21.151.127 ton CPO namun pada tahun 2010 mengalami penurunan 

menjadi 20.615.958 ton CPO (BPS, 2010). Bahkan pada tahun 2014, volume ekspor 

produk kelapa sawit tersebut mengalami penurunan yang signifikan menjadi 

13.102.268ton CPO (Ditjenbun, 2015). Salah satu penyebab rendahnya produksi 

Kelapa Sawit di Indonesia adalah gangguan ulat pemakan daun Kelapa Sawit. 

Ulat pemakan daun kelapa sawit yang utama serta sering menimbulkan 

kerugian adalah ulat api. Hasil percobaan simulasi kerusakan daun yang dilakukan 

pada kelapa sawit umur 1, 2 dan 8 tahun, diperkirakan penurunan produksi berturut-

turut adalah<4%, 12-24% dan 30-40% dua tahun sebesar 50% (Rezamayas, 2012). 

Di perkebunan kelapa sawit pengendalian ulat api biasanya menggunakan 

insektisida sintetik karena dianggap prosesnya lebih cepat,namun pemakaian 

insektisida dengan dosis yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan, 

sehingga penggunaan bahan alami menjadi pilihan yang lebih baik dan unggul
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 dibandingkan penggunaan insektisida sintetik, karena cukup efektif, 

berkelanjuta dan tidak merusak lingkungan (Susanto dkk., 2006). Menurut Zaenal 

(2015), pengendalian ulat api dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama metode 

penyemprotan contohnya, menggunakan aplikasi insektisida memakai alat mist 

blower.,Metode kedua adalah dengan injeksi dilakukan dengan menyuntikkan cairan 

tertentu pada tanaman kelapa sawit (Zaenal, 2015). Pengendalian hama ulat pemakan 

daun kelapa sawit merupakan suatu faktor penting dalam manajemen perkebunan 

kelapa sawit. Sampai kini pengendalian hama dilakukan dengan penyemprotan 

insektisida kimiawi walaupun banyak menimbulkan efek samping yang tidak baik. 

Oleh karena itu konsep pengendalian hama terpadu masih belum secara pasti di 

laksanakan di perkebunan kelapa sawit (Boy Tarigan dkk., 2013). 

Wood et al. (1977) menemukan bahwa berdasarkan penelitian di 

laboratorium, Bacillus thuringiensis efektif melawan Setora nitens dengan tingkat 

kematian 90% dalam 7 hari. Efektifitas Bacillus thuringiesis dalam mengendalikan 

ulat api pada hari ke 3 pada formula LCPKS 100 % + 0,4 gram gula merah + 30 ml 

air kelapa mempunyai tingkat kematian 100 % dengan kecepatankematian 4,3 

ekor/hari, perubahan persentase populasi 66,6 %, hambatan makan 41,1 %. Sedang 

pada formula LCPKS 75 % + 0,4 gram gula merah + 30 ml air kelapa tingkat 

kematian kurang dari 50 % (Wahyuono dkk., 2013). 

Boy Tarigan, dkk. (2013) menemukan bahwa bakteri B. thuringensis yang 

dilarutkan air, dapat membunuh ulat api secara signifikan. Perlakuan yang dibuat 

yaitu B. thuringensis 75 gram/liter air, dapat membunuh ulat api sebesar 100%. 

Namun Bacillus thuringensis kurang efektif karena saat diaplikasikan di lapangan 
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Bacillus thuringensis  tidak tahan terhadap sinar matahari, sehingga perlu 

ditingkatkan efektifitasnya dengan pemanfaatan ekstrak tanaman yang dapat 

mengendalikan hama. 

Hasil penelitian Setiawan dkk, (2010) diperoleh hasil bahwa formulasi dengan 

campuran ekstrak gulma Tithonia 10% merupakan formulasi terbaik untuk 

mengembangkan bakteri Bacillus thuringensis. Hal ini disebabkan karena gulma 

mengandung senyawa selulosa (43% - 45%), hemiselulosa (25% - 30%), dan lignin 

(15% - 22%) yang dapat berguna sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan B. 

thuringensis (Wyman et al., 2004). Lantana camara adalah termasuk golongan 

tanaman gulma berdaun sempit yang sering tumbuh di semak-semak, ladang atau 

lahan kering. Sering juga tumbuh di pematang-pematang sawah terutama di Jawa, 

Papua, Sulawesi, Kalimantan atau Sumatera. Pada perkebunan kelapa sawit juga 

terdapat tanaman gulma Lantana camara, banyak petani yang menghilangkan 

tanaman ini karena dianggap menggangu pertumbuhan kelapa sawit. Namun tidak 

banyak yang tahu jika tanaman tersebut mempunyai khasiat sebagai bahan pestisida 

organik, terutama untuk mencegah hama maupun penyakit di tempat-tempat 

penyimpanan bahan pangan, penyimpanan bibit atau benih agar benih, bibit atau 

bahan pangan tidak rusak. Di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, L. camara 

dikenali sebagai bahan pestisida nabati. Namun di daerah lain di Indonesia masih 

belum banyak diketahui masyarakat, bahwa tanaman tersebut mempunyai khasiat 

bagi dunia pertanian. Terutama sebagai bahan yang bisa digunakan sebagai pestisida 

nabati (Fery, 2015). 
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Hasil penelitian Umiati (2013) menunjukkan bahwa L. camara mempunyai 

kandungan senyawa Phenol dan senyawa racun berbahan aktifsenyawa Triperpenoid 

lantadene A, yang mampu membunuh secara kontak berbagaijenis ulat daun. 

Tembelekan merupakan gulma beracun dan berbau sangat menyengat. Bau 

menyengat disebabkan oleh karena adanya kandungan senyawa Phenoldalam. Sifat 

meracun tembelekan disebabkan adanya bahan aktif berupa senyawa Triperpenoid 

Lantadene A. Daya bunuh bahan aktif tersebut, sangat dipengaruhi oleh 

konsentrasinya. 

Bau menyengat dan sifat beracun tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan penolak serangga bahan yang disimpan. Daun dan biji dari L. Camara meracun 

hama (Umiati, 2013). Tembelekan dimanfaatkan sebagai sumber bahan pestisida 

nabati. Tipe pengendaliannya cukup luas bisa sebagai antiinsect, insektisidal dengan 

cara kerja sebagai racun kontak, penghambat pertumbuhan antifeedant, repelen, anti 

mite dan anti bakteri (Astriani, 2010). Daun tembelekan berfungsi sebagai insektisida. 

Penelitian Lukitasari (2007) membuktikan bahwa tembelekan dapat membasmi larva 

nyamuk Aides Agypti yang menjadi faktor utama penyebab penyakit demam berdarah 

(DBD) dan chikungunya. Menurut penelitian Darwiati (2005) membuktikan bahwa 

tembelekan ternyata juga mampu membasmi hama penggerek pucuk 

mahoni.Sehingga L camara dapat dimanfaatkan sebagai Carier Bacillus thuringensis 

untuk dijadikan formula biopestisida. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah B. thuringensis dan L. camara dapat berfungsi sebagai 

bioinsektisida untuk hama ulat api. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Adakah saling pengaruh antara konsentrasi Lantana camara dan lama fermentasi 

Bacillus thuringensis untuk mengendalikan ulat api pada kelapa sawit. 

2. Berapakah konsentrasi Lantana camara yang paling efektif mengendalikan ulat 

api 

3. Berapakah lama fermentasi Lantana camara dengan Bacillus thuringensis yang 

paling efektif untuk mengendalikan ulat api pada kelapa sawit. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui saling pengaruh antara konsentrasi Lantana camara dan lama 

fermentasi dengan Bacillus thuringensis terhadap kualitas produk yang dihasilkan. 

2. menentukan konsentrasi Lantana camara dan lama Fermentasi oleh Bacillus 

thuringensis yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas produk. 

3. Menentukan konsentrasi Lantana camara dan lama Fermentasi  oleh Bacillus 

thuringensis  yang paling efektif untuk mengendalikan ulat api pada kelapa sawit.


