
 
 

4 
 

  II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ulat Api Pada Tanaman Kelapa Sawit 

 

Ulat api termasuk ke dalam famili Limacodidae, ordo Lepidoptera (bangsa 

ngengat) (Gambar 1). Ulat ini „tidak berkaki‟ atau apoda. 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). 

 

 

 

 

Gambar 1. Ulat Api 

 Siklus hidup Setora nitens berlangsung antara 40 sampai dengan 70 hari 

dengan periode larva hingga instar ke 9 selama 18 sampai dengan 32 hari. Larva 

Setora nitens  muda hidup dalam koloni dan memakan bagian bawah jaringan 

epidermis daun. Pada fase selanjutnya, larva memakan semua daun dengan 

menyisakan hanya tulang daunnya saja. Larva Setora nitens dewasa berwarna hijau 

agak jingga dan memiliki median ungu yang memanjang dan terputus-putus. 

Serangan berat Setora nitens biasanya terjadi saat musim kemarau dan mencapai 

ambang kendalinya pada fase tanaman sawit belum menghasilkan ketika populasinya 

mencapai 5 larva per pelepah daun dan pada fase tanaman sawit menghasilkan ketika 
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populasinya mencapai 10 larva per pelepah (Andriansyah, 2013). Ulat ini dicirikan 

dengan adanya satu garis membujur ditengah punggung yang berwarna keunguan. 

Setora nitens selama perkembangannya, Ulat Api berganti kulit 7-8 kali dan mampu 

menghabiskan helaian daun seluas 400 cm2 (Susanto dkk., 2006). 

Telur ulat api Setora nitens hampir sama dengan telur Setothosea asigna 

hanya saja peletakan telur antara satu sama lain tidak saling tindih. Telur menetas 

setelah 4-7 hari (Sudharto, 1991). Telurnya berbentuk pipih dan berwarna bening, 

lebarnya 3 mm, diletakkan pada permukaan bawah daun dalam 3-5 deretan, kadang 

kala mencapai 20 deret. 

Larva mula-mula berwarna hijau kekuningan kemudian hijau dan biasanya 

berubah menjadi kemerahan menjelang masa pupa. Panjangnya mencapai 40 mm, 

mempunyai 2 rumpun bulu kasar di kepala dan dua rumpun di bagian ekor. Larva ini 

dicirikan dengan adanya satu garis membujur ditengah punggung yang berwarna biru 

keunguan. Stadia ulat berlangsung sekitar 50 hari (Sudharto, 1991). Kepompong 

selama 35-40 hari. Seekor ngengat betina mampu bertelur sebanyak 300-400 butir 

telur dan akan menetas setelah 4-8 hari setelah diletakkan (Sudharto, 2001). Pupa 

terletak di permukaan tanah sekitar pinggiran atau di bawah pangkal batang Kelapa 

Sawit. Stadia pupa berkisar antara 17-27 hari (Sudharto, 1991). Pupanya bulat 

berdiameter 15 mm dan berwarna coklat. Imago Setora nitens berupa ngengat jantan 

dengan lebar rentang sayap sekitar 35 mm dan betina sedikit lebih lebar. Ngengat 

berwarna coklat kelabu dengan garis hitam pada tepi sayap depan dengan panjang 20 

mm pada betina dan lebih pendek pada jantan. Ngengat aktif pada senja dan malam 
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hari sedangkan pada siang hari 11 hinggap di pelepah tua atau pada tumpukan daun 

yang telah dibuang dengan posisi terbalik (Sudharto, 1991). 

Serangan Setora nitens di lapangan umumnya mengakibatkan daun Kelapa 

Sawit habis dengan sangat cepat dan berbentuk seperti lidi. Tanaman tidak dapat 

menghasilkan tandan selama 2-3 tahun jika serangan yang terjadi sangat berat 

umumnya gejala serangan dimulai dari daun bagian bawah hingga akibatnya helaian 

daun berlubang habis dan bagian yang tersisa hanya tulang daun saja. Ulat ini sangat 

rakus, Tingkat populasi 5-10 ulat per pelepah merupakan populasi kritis hama 

tersebut di lapangan dan harus segera diambil tindakan pengendalian (Sudharto, 

1991). Pengendalian ulat api biasanya dilakukan secara kimiawi dengan insektisida 

dan hayati dengan virus NPV. Menurut Zaenal (2015), pengendalian ulat api dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama metode penyemprotan memakai alat mist 

blower. Metode kedua adalah dengan Injeksi dilakukan dengan menyuntikkan cairan 

tertentu pada tanaman kelapa sawit. Contohnya yaitu dengan menyuntikkan 

insektisida CHEPATE 75 SP - Nufarm prod. Dengan dosis 15 ml untuk setiap pohon 

kelapa sawit (Zaenal, 2015). 

B. Bacillus thuringensis 

 

Bakteri Bacillus thuringiensis tergolong kedalam Divisi Protophyta, Kelas 

Schizomycetes, Ordo Eubacteriales, Sub-Ordo Eubacteriineae, Famili Bacillaceae, 

Genus Bacillus, Spesies Thuringiensis (Enviren, 2009). Bacillus thuringiensis 

merupakan salah satu bakteri patogen pada serangga. Ciri-ciri morfologi Bacillus 

thuringiesis antara lain : sel vegetatif berbentuk batang dengan ukuran panjang 3-5 
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mm dan lebar 1,0 – 1,2 mm, mempunyai flagella, spora berbentuk oval, letaknya 

subterminal, berwarna hijau kebiruan dan berukuran 1,0 – 1,3 mm. Spora relatif tahan 

terhadap pengaruh fisik dan kimia. Pembentukan spora terjadi dengan cepat pada 

suhu 35° – 37° C. Spora mengandung asam dipikolinik (DPA), 10-15% dari berat 

kering spora, Sel-sel vegetatif dapat membentuk suatu rantai yang terdiri dari 5 – 6 

sel. Bacillus thuringiensis bersifat gram positif, aerob tetapi umumnya anaerob 

fakultatif, dapat tumbuh pada media buatan, suhu untuk pertumbuhan berkisar antara 

15°-40°C (Enviren, 2009). 

Bacillus thuringiensis yang digunakan sebagai pembasmi serangga biasanya 

merupakan hasil pembiakan secara invitro di laboratorium dengan medium tertentu 

akan dihasilkan Bacillus thuringensis dalam jumlah banyak yang dapat digunakan 

untuk menyemprot tanaman setelah diencerkan. Penggunaan Bacillus thuringiensis 

dapat digunakan sebagai alternatif membasmi serangga yang tidak membahayakan 

organisme lain, sebagai pengganti penggunaan pestisida yang berbahaya. Menurut 

Asliahalyas (2013) Bacillus thuringiensis adalah bakteri yang menghasilkan kristal 

protein yang  bersifat membunuh serangga (insektisidal) sewaktu mengalami 

proses  sporulasinya. Kristal protein yang bersifat insektisidal ini sering disebut 

dengan endotoksin. Kristal ini sebenarnya hanya merupakan protoksin yang jika 

larut  dalam usus serangga akan berubah menjadi poli-peptida yang lebih pendek (27- 

149 kd) serta mempunyai sifat insektisidal. Pada umumnya kristal Bacillus 

thuringensis di alam bersifat protoksin, karena adanya aktivitas proteolisis dalam 

sistem pencernaan serangga dapat mengubah Bt-protoksin menjadi polipeptida yang 

lebih pendek dan bersifat toksin. Toksin yang telah aktif berinteraksi dengan sel-sel 
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epithelium di midgut serangga. Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa toksin Bacillus 

thuringensis ini menyebabkan terbentuknya pori-pori (lubang yang sangat kecil) di 

sel membran di saluran pencernaan dan menggangu keseimbangan osmotik dari sel –

sel tersebut. Karena keseimbangan osmotik terganggu, sel menjadi bengkak dan 

pecah dan menyebabkan matinya serangga. 

Pemanfaatan Bacillus thuringiensis dalam Pertanian: Bacillus thuringiensis 

varietas tenebrionis menyerang kumbang kentang colorado dan larva kumbang daun 

Bacillus thuringiensis varietas kurstaki menyerang berbagai jenis ulat tanaman 

pertanian, Bacillus thuringiensis varietas israelensis menyerang nyamuk dan lalat 

hitam, Bacillus thuringiensis varietas aizawai menyerang larva ngengat dan berbagai 

ulat, terutama ulat ngengat. Untuk itu biopestisida dengan bahan aktif Bacillus 

thuringensis sudah diproduksi secara komersial. Boy Tarigan, dkk., (2013) 

menemukan bahwa bakteri Bacillus thuringensis berdasarkan penelitian di 

Laboratorium Bacillus thuringensis dapat membunuh ulat api secara signifikan. 

Perlakuan yang dibuat yaitu Bacillus thuringensis 75 gram/liter pada hasil 

pengamatan perlakuan 75 gram/liter lebih signifikan membunuh ulat api yaitu sebesar 

100%. Namun Bacillus thuringensis kurang efektif karena 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%), 
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hemiselulosa (25% - 30%), dan lignin (15% - 22%) yang dapat berguna sebagai 

sumber karbon bagi pertumbuhan Bacillus thuringensis (Wyman et al., 2004). 

Sedangkan hasil penelitian Umiati (2013) menunjukkan bahwa Lantana 

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 

Phenol dalam. Sifat meracun tembelekan disebabkan adanya bahan aktif berupa 

senyawa Triperpenoid Lantadene A. Bau menyengat dan sifat beracun tumbuhan ini 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan penolak serangga bahan yang disimpan. Daun dan 

biji dari Lantana Camara beracun bagi hama (Umiati, 2013). 

C. Lantana camara 

 

 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 tak banyak yang tahu jika tanaman tersebut 

mempunyai khasiat sebagai bahan pestisida organik. Terutama untuk menjaga 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, Lantana camara dikenali sebagai bahan pestisida nabati. Namun di 
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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). Lantana camara adalah sebuah 

tumbuhan berbunga yang termasuk famili Verbenaceae (Kalita, 2012). Tanaman 

tembelekan dalam hidupnya membentuk kumpulan – kumpulan yang sukar ditembus, 

dan juga merupakan perdu yang  berbau.  

 

 

 

 

Gambar 2. Lantana camara 

 Tanaman ini sukar sekali dihilangkan pada waktu membuka tanah. Tanaman 

ini juga merupakan tanaman hias atau pagar yang berasal dari Amerika tropis, 

sebagian besar tanaman ini tumbuh liar. Tanaman ini membawa sekitar seratusan 

marga dengan seluruhnya hampir meliputi 3.000 jenis, kebanyakan tumbuhnya 

didaerah tropis, sedangkan didaerah luar tersebut tidak banyak tumbuh. Tanaman ini 

tumbuh ditempat terbuka dan terlindungi hingga 1.700 meter diatas permukaan laut 

yang cahaya mataharinya cerah sampai cukup teduh (Umiati, 2013). Daun L. camara 

berfungsi sebagai insektisida. Penelitian Lukitasari (2007) membuktikan bahwa L. 

camara dapat membasmi larva nyamuk Aides Aegypti yang menjadi faktor utama 

penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya. Penelitian 

yang dilakukan Darwiati (2005) membuktikan bahwa L. camara ternyata juga 

mampu membasmi hama penggerek pucuk mahoni. Lantana camara merupakan 
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gulma potensial pada budidaya tanaman, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber bahan pestisida nabati karena mengandung bahan-bahan aktif seperti senyawa 

alkaloidslantanine, flavanoids dan juga triterpenoids. Bagian tanaman yang bisa 

dipakai sebagai bahan pestisida nabati adalah daun, batang, bunga, minyak dan 

bahkan getahnya (Astriani, 2010). Hasil penelitian Hidayati (2008) menunjukkan 

bahwa secara umum seluruh bahan uji yang berupa akar, daun, dan buah Lantana 

camara mengandung saponin dengan kadar yang bervariasi. Daun memiliki 

kandungan saponin tertinggi yaitu 66,22 mg/g. Daun memiliki kandungan flavonoid 

tertinggi yang ditunjukkan oleh persentase luas area serapan sebesar 12,76%. 

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan ANOVA dan uji LSD, kandungan 

flavonoid pada daun berbeda nyata dengan akar dan buah, masing - masing sebesar 

1,41% dan 6,78%. Uji kandungan minyak atsiri tertinggi yaitu pada bagian daun yaitu 

14,49%. Dalam hal ini daun tembelekan bisa menjadi bahan campuran Bacillus 

thuringensis karena kandungan yang ada pada daun tembelekan ini berpontensi dan 

dapat di manfaatkan sebagai carrier Bacillus thuringensis. Menurut penelitian Emand 

dkk., (2017) daun hasil sortiran yang telah bersih kemudian dikeringanginkan selama 

4 (empat) hari dilanjutkan dalam oven bersuhu 40°C selama 3 (tiga) hari. Daun yang 

telah dibuat ke dalam bentuk  kering (simplisia) ini dapat diketahui dengan cara 

diremas akan segera patah dan hancur, pada uji in vitro ekstrak daun tembelekan 

diperlakukan terhadap bakteri V. alginolyctus memperlihatkan bahwa ekstrak tersebut 

memiliki aktivitas sebagai anti bakteri. Adanya aktivitas anti bakteri tersebut 

ditunjukkan dengan terbentuknya zona daya hambat di sekitarpaper disc. 
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Ekstrak murni daun  Lantana camara mampu  menghambat pertumbuhan 

bakteri V. alginolyctus penyebab penyakit ice-ice ditandai dengan timbulnya bintik 

atau bercak-bercak pada sebagian tallus yang lama-kelamaan kehilangan warna dan 

berangsur-angsur menjadi putih dan mudah terputus. Penyakit ice-ice timbul karena 

adanya mikroba yang menyerang tanaman rumput laut yang lemah. Berdasarkan hasil 

pengamatan, ekstrak murni daun tembelekan  Lantana camara yang mempunyai rata-

rata diameter zona daya hambat terbesar ditunjukkan pada konsentrasi 10000 ppm 

yaitu 14,33 mm (Emand dkk., 2017). 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). 

Menurut Penelitian Alik Rohmawati (2015) kombinasi ekstrak tembelekan dan 

babadotan berpengaruh terhadap mortalitas kutu beras. Jumlah kematian tertinggi 
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pada kutu beras selama 14 hari yaitu pada kombinasi ekstrak tembelekan 4% dan 

babadotan 4% (konsentrasi 8%).  Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Lantana 

camara mempunyai kandungan senyawa Phenol dan seyawa racun berbahan aktif 

senyawa Triperpenoid Lantadene A, yang mampu membunuh secara kontak 

berbagaijenis ulat daun (Umiati, 2013). Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan 

maka akan semakin tinggi rata-rata mortalitas serangga. Sari (2013) dan Krestini 

(2011) yang mengatakan bahwa peningkatan konsentrasi berbanding lurus dengan 

peningkatan bahan racun tersebut, sehingga daya bunuh semakin tinggi dimana 

semakin tinggi konsentrasi yang digunakan semakin tinggi mortalitas yang 

dihasilkan. Sedangkan Wood et al. (1977) menemukan bahwa berdasarkan penelitian 

di laboratorium, Bacillus thuringiensis efektif melawan Stora nitens dengan tingkat 

kematian 90% dalam 7 hari. Mortalitas Bacillus thuringiesis pada hari ke 3 pada 

formula LCPKS 100 % + 0,4 gram gula merah + 30 ml air kelapa mempunyai tingkat 

kematian 100 % dengan kecepatan kematian 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). 

D. Hipotesis 

 

Diduga fermentasi ekstraksi Lantana camara 5% dan inokulum Bacillus 

thuringensis fermentasi 3 hari, sangat efektif untuk mengendalikan ulat api pada 

kelapa sawit. 


