
Optimasi Pembuatan Inokulum Spicaria sp. pada Dedak Gandum  
untuk Pengendalian Helopeltis spp. pada Kakao  

 
The Optimation of Pollard Innoculum as a Substrate for Cultivation of Spicaria sp.  

Developed as an Inoculum for the Control of  Helopeltis spp. in Cacao 
 
 

Agung-Astuti *) 
Prodi Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan optimasi pembuatan inokulum Spicaria sp. 
pada dedak gandum (Pollard) dengan mengamati pertumbuhan jamur dan menguji 
toksisitasnya sebagai pengendali hayati hama Helopeltis spp. pada  kakao.  

Optimasi dilakukan untuk mendapatkan inokulum Spicaria sp terbaik pada dedak 
gandum dengan berbagai variasi perlakuan : penambahan air, waktu pengukusan, berat dedak 
gandum, metode sterilisasi, jumlah spora Spicaria sp., cara pengemasan dan waktu inkubasi. 

Kondisi optimum pembuatan inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum yaitu : 
penambahan air 50 % (v/b), waktu pengkukusan 15 menit, berat dedak gandum 100 g/plastik, 
sterilisasi  2 tahap selang inkubasi 24 jam dengan autoklave 15 menit 1210 C, jumlah spora 4 
ose dari kultur murni Spicaria sp., pengemasan segitiga dengan ujung plastik ditutup  isolasi, 
inkubasi suhu ruang 21 hari. Dedak gandum dapat dimanfaatkan sebagai substrat inokulum 
Spicaria sp. dengan toksisitas tertinggi terhadap Helopeltis spp. sebesar 73,33 % per 50 g/l 
inokulum. 
 
Kata kunci : Biopestisida Spicaria sp., inokulum, dedak gandum, Helopeltis spp. 
 
 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate the optimum growth and multiplication of 
spores of Spicaria sp. in pollard media, and also to examine its toxicity and effectivity as a 
biocontrol agent for  Helopeltis  spp. in cacao plantation. 

Optimisation to obtain the best inoculum preparation using wheat pollard as a 
substrate was carried out by varying water addition, steaming time, amount of wheat pollard, 
sterilisation method, the number of spores of Spicaria sp., packaging, and incubation time. 

It was found that Spicaria sp. inoculum preparation was obtained best by the addition 
of 50% water (v/w), 15 min steaming time, 100 g/plastic of wheat, autoclaved-sterilised in a 
two steps with 24 hour interval at 15 min, 1210C, using 4 full-loops of spores of pure culture, 
and packaged using three angled plastic with no perforation, and incubated for 21 days.     

It was observed that pollard could be used as a substrate for the growth of Spicaria sp. 
Pollard inocula was found to be effective (73,33%) in controlling Helopeltis spp.  with  the 
mortality of  50 g/l. 

 
 

Keywords: biopesticide Spicaria sp.  inoculum, pollard, Helopeltis  
 



 

 2 

PENDAHULUAN 

 Kakao merupakan salah satu produk ekspor andalan  Indonesia, yang setiap tahun 

meningkat sekitar 33 % (Spillane, 1995; Susanto, 1994; Bangun, 1999). Kepik penghisap 

buah kakao (Helopeltis spp.) merupakan hama utama tanaman kakao. Kerugian yang 

ditimbulkan dapat mencapai 75 % karena menurunkan kualitas maupun kuantitas produksi 

kakao secara langsung (Anonim, 1992; Susanto, 1994). Pengendalian secara kimiawi dengan 

pestisida menimbulkan resistensi, resurjensi dan ledakan hama ke dua, sehingga diperlukan 

cara lain yaitu dengan menggunakan agensia hayati berupa patogen jamur Spicaria sp. 

(Pracaya, 1992; Untung, 1993). 

 Jamur Spicaria sp. tergolong jamur enthomophagus atau patogen serangga yang dapat 

dilepas secara inundatif sebagai insektisida mikrobia( Anonim, 1993; Baron, 1972; 

Kalshoven, 1981). Penelitian Utomo et al.,(1993) menunjukkan bahwa inundasi 10 g/ l 

inokulum spora Spicaria sp. pada beras dapat membunuh 50 % hama Helopeltis spp. selama 3 

hari. Sedang penelitian Agung-Astuti et al., (2000) menunjukkan bahwa konsentrasi 1345 x 

109 spora /l (LD 50) efektif menginfeksi Helopeltis spp. pada hari ke tiga.  

Pembentukan spora Spicaria sp. dipengaruhi oleh macam medium sebagai substrat. 

Penelitian Agung-Astuti et al., (2001) menunjukkan bahwa spora Spicaria sp. berkembang 

paling bagus pada medium beras bila dibanding jagung dan kedelai. Namun beras dan jagung 

merupakan bahan makanan pokok penduduk Indonesia, sehingga untuk perbanyakan spora 

Spicaria sp. sebagai pengendali agensia hayati hama Helopeltis spp. hendaknya dicari 

alternatif sumber substrat yang lain dengan harga yang lebih murah, efektif toksisitasnya serta 

menghasilkan spora dalam jumlah banyak.  

Dedak gandum (Pollard) merupakan hasil samping penggilingan gandum yang belum 

banyak dimanfaatkan. Dedak gandum diduga dapat dimanfaatkan sebagai sumber substrat 

bagi jamur Spicaria sp. karena mengandung protein 16 %, lemak 4,5 % , kadar serat 7,4 % 

dan asam-asam amino essensial (Yamazaki et al., 1988). Disamping itu, struktur dedak 

gandum yang lembut akan lebih memudahkan penetrasi dan pertumbuhan miselia jamur 

sehingga diduga akan lebih cepat untuk produksi spora. Oleh karena itu perlu diteliti 

perkembangan spora jamur Spicaria sp. pada medium dedak gandum dan diuji tosisitas serta 

efektifitasnya sebagai agensia pengendali hayati hama Helopeltis spp.  

Menurut Agung-Astuti et al., (2001) cara pembuatan inokulum Spicaria sp. pada beras 

atau jagung yaitu dikukus selama 15 menit dengan penambahan air panas, agar konsistensinya 

tidak lembek namun sudah cukup matang sehingga pati yang terkandung pada beras atau 

jagung dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat bagi jamur Spicaria sp. Kegagalan akibat 



 

 3 

kontaminasi cukup dieliminasi dengan sterilisasi 1 tahap dengan autoklave 15 menit 1210 C 1 

atm dan inokulasi dengan 2 ose kultur murni Spicaria sp. pada medium PDA umur 21 hari 

(Anonim, 1993). Kemasan inokulum bentuk segitiga seberat 100 g dengan ujung plastik 

diklip, cukup memberikan pertumbuhan jamur Spicaria sp. yang merata  selama inkubasi 14 

hari di suhu ruang.  

Adanya perbedaan bentuk, tekstur, kandungan nutrisi dan konsistensi antara beras, 

jagung dan dedak gandum maka menyebabkan cara pembuatan inokulum Spicaria sp. yang 

berbeda sehingga perlu dilakukan optimasi terutama pada inokulum Spicaria sp. pada dedak 

gandum. Tujuan penelitian ini adalah melakukan optimasi untuk pembuatan inokulum 

Spicaria sp. pada dedak gandum dengan mengamati pertumbuhan jamur Spicaria sp. dan 

menguji toksisitasnya sebagai pengendali agensia hayati hama Helopeltis spp. pada kakao. 

Diharapkan dedak gandum sebagai hasil samping dari penggilingan gandum dapat 

dimanfaatkan untuk  substrat jamur Spicaria sp. sebagai inokulum pengendalian agensia 

hayati hama Helopeltis spp. pada kakao.  

      
 

BAHAN DAN  METODE 

Bahan. Isolat jamur Spicaria sp. dari laboratorium Mikrobiologi UMY. Dedak gandum dari 

PT. Indofood Sukses Makmur bogasari flour mills. Hama Helopeltis spp. dari Pathuk Gunung 

Kidul DIY dan PTP XI Semarang. 

Perbanyakan  jamur Spicaria sp. Isolat jamur Spicaria sp. ditumbuhkan pada medium 

Potato Dextrose Agar (PDA) miring pada suhu kamar selama 21 hari, selanjutnya kultur 

murni Spicaria sp. digunakan untuk inokulasi pada medium dedak gandum (Jutono, 1975). 

Rancangan percobaan. Penelitian terdiri dari  3 tahap yaitu : 

Optimasi pembuatan inokulum jamur Spicaria sp. pada dedak gandum. Penelitian 

dilakukan secara eksperimental, dengan variasi perlakuan : penambahan air, waktu 

pengukusan, berat dedak gandum, metode sterilisasi, jumlah spora Spicaria sp., cara 

pengemasan dan waktu inkubasi. Masing-masing diulang 3 kali dengan 5 sampel tiap ulangan 
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Selama inkubasi diamati : pertumbuhan jamur Spicaria sp. secara deskriptif dan dengan berat 

kering biomassa miselia (g), macam kontaminasi dan tingkat kontaminasi (%).   

Pengujian Bioassay untuk menentukan mortalitas inokulum Spicaria sp. pada  dedak 

gandum terhadap Helopeltis spp. Penelitian disusun dalam rancangan acak lengkap faktor 

tunggal, dengan tiga perlakuan konsentrasi dedak gandum, yaitu : 12,5 g/l, 25 g/l dan 50 g/l. 

Setiap perlakuan diulang 3 kali dengan 10 ekor Helopeltis spp. tiap ulangan, diletakkan pada 

sangkar yang ditutup kain kasa dan digantungkan buah kakao sebagai makanan. Suspensi 

spora Spicaria sp. sesuai perlakuan disemprotkan pada Helopeltis spp. lalu diinkubasi suhu 

ruang dan diamati sampai Helopeltis spp. mati terselimuti miselium jamur Spicaria sp. 

Pengamatan mortalitas dilakukan setiap hari. Data dianalisis dengan sidik ragam pada jenjang 

5 % dan uji jarak Ganda Duncan’s (DMRT). 

Pengujian Bioassay untuk menentukan toksisitas jamur Spicaria sp. pada  dedak 

gandum terhadap Helopeltis spp. Penelitian disusun dalam rancangan acak lengkap faktor 

tunggal, dengan perlakuan tiga konsentrasi inokulum Spicaria sp., yaitu :  0,5 x LD50,  1 x 

LD50, 1,5 x LD50. Masing-masing diulang 3 kali dengan 10 ekor Helopeltis spp. tiap ulangan 

yang diletakkan pada sangkar yang ditutup kain kasa dan digantungkan buah kakao sebagai 

makanan. Suspensi spora Spicaria sp. sesuai perlakuan disemprotkan pada Helopeltis spp. 

lalu diinkubasi suhu ruang dan diamati sampai Helopeltis spp. mati terselimuti miselium 

jamur Spicaria sp. Pengamatan dilakukan setiap hati terhadap  Helopeltis spp. yang mati dan 

ditentukan tingkat mortalitas yang dinyatakan dalam persen Hasil dianalisis dengan sidik 

ragam pada jenjang 5 % dan uji jarak berganda Duncan’s (DMRT).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Optimasi Pembuatan Inokulum Jamur Spicaria sp. Pada Dedak Gandum 

Dedak gandum merupakan hasil samping penggilingan gandum yang mengandung 

protein, lemak, karbohidrat dan asam-asam amino essensial (Yamazaki et al., 1988). Bentuk, 

tekstur, kandungan nutrisi dan konsistensi dedak gandum menyebabkan persentase kegagalan 

yang tinggi bila pembuatan inokulum Spicaria sp. menggunakan prosedur untuk substrat 

beras atau jagung (Anonim, 1994). Miselium Spicaria sp. tumbuh lebih cepat pada medium 

beras atau jagung bila dibanding dedak gandum karena kandungan nutrisi yang lebih lengkap 

(Agung-Astuti et al., 2002). Kendala dalam pembuatan inokulum Spicaria sp. pada dedak 

gandum yaitu : pertumbuhan Spicaria sp. tidak merata, banyak kontaminasi dan pertumbuhan 

maksimum dicapai lebih dari 14 hari inkubasi. Hasil inokulum Spicaria sp. pada dedak 

gandum tersaji pada gambar 1. 
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Gambar 1. (a) Inokulum segar Spicaria sp. pada dedak gandum 

            (b) Kontaminasi pada Inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum 
 

Setelah dilakukan optimasi pembuatan inokulum dedak gandum, dengan berbagai 

variasi : penambahan air, waktu pengukusan, berat dedak gandum, metode sterilisasi, jumlah 

spora Spicaria sp., cara pengemasan dan waktu inkubasi. Selama inkubasi diamati : 

pertumbuhan jamur Spicaria sp. dengan skoring (%), berat kering biomassa miselium (g), 

macam kontaminasi dan tingkat kontaminasi (%) dan rerata hasil optimasi tersaji pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Rerata hasil optimasi pembuatan medium inokulum dedak gandum 

Perlakuan Variasi Pertumbuhan  
Spicaria sp. 
(%) 

Beratkering 
biomassa (g) 

Tingkat 
kontaminasi 
(%) 

Macam 
kontaminasi 

Penambahan  
air 

50%(v/b) 
sebelum kukus 

90, 58 1,21 10,12 Jamur  

 50%(v/b) 
selama kukus 

10,94 0,28 40,77 Bakteri 

Waktu  15 menit 85,15 1,16 65,26 Jamur 
pengukusan 30 menit 10,27 0,27 50,88 Bakteri 
Berat dedak  50 g/plastik 50,08 0,45 50,56 Jamur 
gandum 100 g/plastik 85,50 1,36 15,45 Jamur 
Metode  1 tahap 85,04 1,92 50,92 Jamur 
sterilisasi 2 tahap selang 

24jam 
90,91 2,55 00,00 Tidak ada 

Inokulum  2 ose 75,84 1,86 15,48 Jamur  
Spicaria sp. 4 ose 90,67 2,34 00,00 Tidak ada 
Cara  Segi empat 85,60 1,98 15,27 Jamur  
pengemasan Segi tiga 90,44 2,45 00,00 Tidak ada 
Waktu  14 hari 80,65 1,78 00,00 Tidak ada 
inkubasi 21 hari 98,08 2, 88 00,00 Tidak ada 
 

 Penambahan air 50 % (v/b) pada dedak gandum sebelum pengukusan akan 

memberikan pertumbuhan Spicaria sp. yang optimal. Apabila penambahan air dilakukan 
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selama pengkukusan seperti prosedur medium beras atau jagung (Anonim, 1993; Agung-

Astuti et al., 2001) maka inokulum menjadi sangat lembek dan mendorong pertumbuhan 

bakteri. Demikian juga waktu pengukusan yang cukup lama ( 30 menit seperti prosedur untuk 

medium beras atau jagung) ternyata penambahan uap air pada tekstur dedak gandum yang 

lembut selama pengkukusan menyebabkan banyak tumbuh bakteri setelah inkubasi.  

Kegagalan akibat kontaminasi jamur sangat sulit diatasi karena dedak gandum 

merupakan hasil samping dari serangkaian proses penggilingan gandum. Menurut Prescott et 

al., (2003) kontaminasi jamur pasca panen banyak disebabkan oleh mikrobia terbawa benih 

(seedborn desease), spora jamur selama penyimpanan dan proses pasca panen itu sendiri, 

seperti jamur Rhizopus sp. (koloni hitam), Aspergillus sp. ( koloni hijau lumut), Penicillium 

sp.(koloni hijau tosca) dll.  Untuk itu dapat dimengerti bahwa spora jamur kontaminan pada 

dedak gandum lebih sulit sterilisasinya dibanding beras atau jagung. Menurut Jutono (1998) 

spora jamur yang persisten perlu sterilisasi bertahap dengan selang 24 jam inkubasi untuk 

memberi kesempatan agar spora berkecambah sehingga dimatikan. Tampak dari tabel 1 

bahwa sterilisasi 2 tahap selang 24 jam cukup efektif mengendalikan kontaminasi. Disamping 

itu, penggunaan inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum yang lebih banyak (4 ose) 

dibanding beras atau jagung (2 ose) menyebabkan terjadinya kompetisi antar mikrobia 

sehingga pertumbuhan Spicaria sp. optimum dan kontaminasi dapat dieliminasi.  

 Jamur Spicaria sp. memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya (Kalshoven, 1981). 

Kemasan segi empat memerlukan sejumlah tusukan untuk aerasinya sehingga rentan terhadap 

kontaminasi. Dari tabel 1 tampak bahwa kemasan segi tiga dengan rongga udara di salah satu 

sudutnya mampu mencukupi kebutuhan oksigen bagi jamur Spicaria sp. sehingga tidak perlu 

adanya lubang tusukan yang memungkinkan adanya kontak dengan sumber kontaminan 

udara. 

 Tekstur dedak gandum yang lembut akan lebih memudahkan penetrasi dan 

pertumbuhan miselium jamur sehingga inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum tampak 

lebih kompak dibanding medium beras atau jagung sehingga memerlukan waktu inkubasi 21 

hari untuk pertumbuhan yang merata sedang pada inokulum beras atau jagung cukup 14 hari. 

Berdasarkan hasil optimasi maka diperoleh prosedur pembuatan inokulum Spicaria sp. 

pada dedak gandum yaitu : penambahan air 50 % (v/b), waktu pengkukusan 15 menit, berat 

dedak gandum 100 g/plastik, sterilisasi  2 tahap selang inkubasi 24 jam dengan autoklave 15 

menit 1210 C, jumlah spora 4 ose dari kultur murni Spicaria sp., pengemasan segitiga dengan 

ujung plastik ditutup  isolasi, inkubasi suhu ruang 21 hari.  

Prosedur pembuatan inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum tersaji pada gambar 2. 
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Kontrol :   Perlakuan :   Hasil optimasi :  

Beras / Jagung       Dedak gandum 

           

   variasi air 50% sebelum kukus    air 50%(v/b) 

Kukus   variasi air 50% selama kukus    Kukus 

15’ + air panas (50%)         

            

15’    variasi waktu kukus (15’;30’)   15” 

Dinginkan         Dinginkan 

           

Bungkus 100g/plastik  variasi 50g; 100g /plastik  Bungkus 100g /plastik 

           

Sterilisasi 1210 C 15’  variasi 1 tahap & 2 tahap  Sterilisasi 1210 C  15’ 

           

           dinginkan24jam 

           

         Sterilisasi1210 C  15’ 

           

Inokulasi Spicaria sp.       Inokulasi Spicaria sp. 

1-2 ose   variasi 2 ose dan 4 ose    4 ose 

             

Aduk merata        Aduk merata 

           

Kemas         Kemas  

segi empat   variasi segiempat, segitiga  segi tiga  

 Klip          diisolasi 

           

Inkubasi 14 hari  variasi 14 hari; 21 hari  Inkubasi  21 hari  

          

Inokulum Spicaria sp.      Inokulum Spicaria sp. 

Pada beras/Jagung       Pada dedak gandum 

 

Gambar 2. Optimasi Pembuatan Inokulum Dedak Gandum 
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Pada medium dedak gandum penyebaran miselium tidak merata yaitu pemadatan mulai 

dari ujung kemasan dan pertumbuhan cenderung lebih lambat. Berdasarkan berat kering 

biomassa tampak bahwa ada penambahan massa miselium pada tahap awal inkubasi dan 

cenderung menurun pada akhir inkubasi. substrat sangat berpengaruh terhadap berat kering 

biomassa jamur Spicaria sp.  

Berat kering biomassa jamur Spicaria sp. menggambarkan kesesuaian kandungan 

medium untuk pertumbuhan miselia. Menurut Yamazaki et al.  (1988) beras mengandung 

kadar serat, bahan kering dan kadar abu lebih tinggi dari jagung dan dedak gandum, sehingga 

cocok untuk pertumbuhan miselia jamur. Namun dedak gandum mengandung protein, lemak, 

Kalsium dan Phosphat lebih tinggi dari beras dan jagung, sehingga mampu untuk produksi 

spora dengan viabilitas yang sama dengan medium beras.  

 

B.Pengujian Bioassay menentukan toksisitas Spicaria sp. terhadap Helopeltis spp.  

 Penentuan toksisitas inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum dilakukan pada 

konsentrasi 12,5 g/l; 25 g/l; 50 g/l dengan pengujian bioassay . Hama Helopeltis spp. yang 

terinfeksi akan tampak terselimuti oleh miselium jamur Spicaria sp. dan akhirnya mati 

(Anonim, 1993; Baron, 1972; Kalshoven, 1981). Menurut Mohamed et al., (1978) spora 

jamur Spicaria sp. yang mampu hidup dan berkecambah dalam 2 hari akan menetrasi kutikula 

dan menyebabkan lisis akibat enzim chitinase, protease dan lipase sehingga Helopeltis spp. 

mati. Hasil sidik ragam pengamatan  mortalitas tersaji pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Rerata mortalitas Helopeltis sp. pada uji bioassay Inokulum  
  Spicaria sp. pada berbagai konsentrasi dedak gandum 
 

Konsentrasi (g/l) Mortalitas (%) 
12,5 
25 
50 

53,33 abc 
60,00 abc 
73,33 ab 

 
Keterangan :  Nilai rerata yang diikuti dengan  huruf sama menunjukkan  

tidak ada beda nyata berdasarkan uji F pada taraf nyata 5 % 
 

Hasil uji bioassay menunjukkan inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum 

mempunyai patogenisitas terhadap Helopeltis spp. Berbagai konsentrasi yang diujikan 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata terhadap mortalitas Helopeltis spp. Semakin 

tinggi konsentrasi yang dicobakan maka tingkat kematian Helopeltis spp. semakin meningkat. 

Untuk itu perlu dilakukan analitis probit untuk menentukan LC 50 yaitu konsentrasi yang 
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mampu membunuh 50 persen Helopeltis spp. Menurut Severina et al., (2002) kandungan 

nutrisi dan kondisi pertumbuhan akan mempengaruhi produksi spora jamur Spicaria sp. dan 

viabilitas spora sangat berpengaruh terhadap toksisitasnya.  

 

KESIMPULAN  

Dedak gandum dapat dimanfaatkan sebagai substrat pertumbuhan jamur Spicaria sp. 

dengan Kondisi optimum pembuatan inokulum Spicaria sp. pada dedak gandum yaitu : 

penambahan air 50 % (v/b), waktu pengkukusan 15 menit, berat dedak gandum 100 g/plastik, 

sterilisasi  2 tahap selang inkubasi 24 jam dengan autoklave 15 menit 1210 C 1 atm, jumlah 

spora 4 ose dari kultur murni Spicaria sp., pengemasan segitiga dengan ujung plastik ditutup  

isolasi, inkubasi suhu ruang 21 hari. Dedak gandum dapat dimanfaatkan sebagai substrat 

inokulum Spicaria sp. dengan toksisitas tertinggi terhadap Helopeltis spp. sebesar 73,33% 

untuk konsentrasi 50 g/l.  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan nilai LC50, uji efikasi 

inokulum segar Spicaria sp terhadap Helopeltis spp.  
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