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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas entomopatogen Metarzhium. anisopliae 

dengan konsentrasi berbeda terhadap larva (Oryctes  rhinoceros L)  instar 1, instar 2, dan 

instar 3 di dalam kotak tripleks ukuran 40 x 40 cm
2
. Pelaksanaan  penelitian  terdiri atas 

pembuatan biakan  perbanyakan  cendawan  M. anisopliae,  menghitung jumlah spora, dan 

aplikasi cendawan  pada  larva O. rhinoceros.  Penilitian dilakukan di Laboraturium  Proteksi  

Tanaman,  Fakultas Agroteknologi, Universitas Prima Indonesia dan Perkebunan Kelapa 

Sawit Desa Padang Cermin, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penelitian dimulai dari 

November 2017 – Februari 2018 menggunakan Rancangan Acak Kelompok ( RAK ) Non 

Faktorial.  Parameter yang diamati adalah persentase tingkat kematian  larva O. rhinoceros  

setelah aplikasi cendawan M. anisopliae. Hasil pengamatan menunjukkan populasi kematian 

O. rhinoceros   pada  minggu ke dua dengan jumlah  M. anisopliae 20 g  pada larva Instar 1 

60%, Instar 2 50%, dan Instar 3 53%. Instar yang paling sensitif terhadap M. anisopliae 

adalah Instar 1, Instar 3, dan Instar 2. Pada pemberian M. anisopliae 40 g pada minggu 

pertama terjadi kematian 62% pada larva Instar 1, 72% Instar 2, dan 80% Instar 3. 

Entomopatogen  M. anisopliae efektif dalam pengendalian larva kumbang tanduk O. 

rhinoceros 

 

Kata kunci :  Entomopatogen,  Metarhizium anisopliae,  Oryctes rhinoceros.  

 

Pendahuluan 

 

Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai komoditas 

potensial perkebunan salah satunya Kelapa 

sawit (Elaeis guineensis Jacq). Komoditas ini 

merupakan komoditas dari subsektor 

perkebunan yang relatif menonjol dalam 

dalam sektor industri dalam menghasil 

minyak kelapa sawit terbesar hingga menjadi 

penghasil minyak kelapa sawit terbesar di 

dunia (Suprianto, 2015).  

Hakim (2007) menyatakan luasan 

kelapa sawit yang besar perlu disertai dengan 

usaha intensifikasi. Untuk meningkatkan 

produksi kelapa sawit disamping pemberian 

pupuk yang optimal, hama dan penyakit 

perlu juga dilakukan pengelolaan yang baik. 

Hama kelapa sawit perlu dikendalikan 

menggunakan konsep Pengendalian Hama 

Terpadu (PHT). Salah satu hama kelapa 

sawit adalah Oryctes  rhinoceros L yang 

lebih dikenal sebagai kumbang tanduk atau 

kumbang penggerek pucuk.  

 



 

 

 

Kumbang tanduk menjelma menjadi 

hama utama di pekebunan kelapa sawit. 

Sebelumnya, hama ini lebih banyak dikenal 

sebagai hama pada tanaman kelapa dan palm 

lainnya (Mahmud, 1989; Mariau et al, 1991). 

Populasi yang sangat tinggi menyebabkan O. 

rhinoceros tidak hanya menyerang kelapa 

sawit di areal replanting saja, tetapi juga 

menyerang perkebunan kelapa sawit generasi 

satu (Susanto dan Brahmana, 2008).  

Populasi tinggi O. rhinoceros  

disebabkan sistem zero burning sehingga 

tersedia rumpukan batang sebagai tempat 

berkembang biak. Mulsa tandan kosong yang 

dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik 

juga berubah menjadi tempat hidup larva. 

Selain itu penanaman kelapa sawit di lahan 

gambut yang notabene tumpukan bahan 

organik, menjadikannya surga bagi O. 

rhinoceros  sehingga menambah populasi 

(Fauzi, 2012).  

Pengendalian kumbang tanduk dapat 

dilakukan denagan berbagai cara: 

menggunakan perangkap feromon sebagai 

insektisida alami, ramah lingkungan, dan 

lebih murah dibandingkan dengan 

pengendalian secara konvensional. 

Menggunakan insektisida dengan frekwensi 

tinggi dan dosis yang tinggi. Hal ini 

mengakibatkan timbulnya dampak 

penggunaan pestisida seperti: gejala 

resistensi, resurjensi hama, terbunuhnya 

musuh alami, meningkatnya residu pada 

hasil, mencemari lingkungan dan gangguan 

kesehatan bagi pengguna (Kalshoven, 1981).  

Salah satu pengendalian terpadu O. 

rhinoceros  adalah menggunakan agen 

pengendali hayati cendawan M. anisopliae 

(Hartanto, 2011). Beberapa laporan 

menyebutkan M. anisopliae merupakan 

cendawan tular tanah berhasil 

mengendalikan kumbang Anisoplia outriaca 

dan rayap Peticulitermes sp. (Raymond, 

1999). Prayogo et al (2005) menyebutkan M. 

anisopliae berhasil mengendalikan 80% 

populasi Spodoptera litura di laboratorium. 

M. anisopliae merupakan cendawan 

entomopatogenik yang mempunyai 

kemampuan menginfeksi jenis serangga dari 

ordo Coleoptera, Hemiptera, Hormoptera, 

dan Isoptera. 

Desa Padang Cermin, Kabupaten 

Langkat, Sumatera Utara merupakn salah 

satu perkebunan kelapa sawit masyarakat  

yang potensial. Serangan hama O. rhinoceros  

menjadi salah satu kendala dalam 

perkembangan potensi produktivitas kelapa 

sawit dan adanya kajian mengenai bentuk 

pengendalian hama menggunakan 

entomopatogen  M. anisopliae yang terukur 

menjadi salah satu cara mengatasi 

permasalahan tersebut. 

 

Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengetahui efektivitas entomopatogen  M. 

anisopliae dalam pengendalian larva 

kumbang tanduk O. rhinoceros.  Sedangkan 

manfaat  yang bisa didapat dari penelitian ini 

adalah informasi mengenai kemampuan  M. 

anisopliae dalam mengendalikan larva 

kumbang tanduk dan  menjadi data dasar 

penelitian lanjutan di waktu-waktu 

mendatang. 

 

Metode Penelitian 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri atas embuatan 

biakan perbanyakan cendawan M. 

anisopliae, menghitung jumlah spora, 

aplikasi cendawan pada larva O. rhinoceros  

dan pengolahan data. Perbanyakan M. 

anisopliae dilakukan di Laboraturium  

Proteksi  Tanaman,  Fakultas Agroteknologi, 

Universitas Prima Indonesia, Medan, 

Sumatera Utara danselanjutnya dilakukan uji 

tingkat kematian larva O. rhinoceros dalam 

kotak tripleks di Perkebunan Kelapa Sawit 

Desa Padang Cermin, Kabupaten Langkat, 

Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dari 

November 2016 – Februari 2017. 

 

Alat dan bahan  

a. Pengenceran M. anisopliae 

Alat yang digunakan saat pengenceran 

M. anisopliae adalah cawan petri disk, 

pipet 10 ml, tabung reaksi, sendok kecil, 



 

 

 

jarum hose. Bahan yang di pakai pada 

saat pengenceran yaitu isolat M. 

anisopliae 

b. Uji tingkat kematian O. rhinoceros 

Alat yang digunakan saat uji tingkat 

kematian larva O. rhinoceros adalah 

tripleks dengan ukuran panjang 40 cm, 

lebar 40 cm, tinggi 40 cm, isolasi, 

timbangan elektrik, timbangan manual 

dan alat tulis. Bahan yang dipakai pada 

saat uji kematian larva O. rhinoceros 

yaitu M. anisopliae dalam media jagung 

halus. 

c. Pembuatan biakan perbanyakan M. 

anisopliae 

Pembuatan biakan mengacu penelitian 

Sudharto et al, (2000). Isolat M. 

anisopliae dalam media cair dextrose 

pepton digoyang dengan orbital shaker 

kecepatan putaran 100 rpm selama 10 

hari. M. anisopliae ini kemudian di 

perbanyak dalam media jagung halus. 

 

Cara memperbanyak M. anisopliae dalam 

media jagung halus.  

Dimasukkan 200 g jagung kedalam kantung 

plastik 0,5 kg tahan panas. Bagian atas 

kantung diberi potongan pipa paralon 

diameter 2,5 cm ditutup rapat dengan kapas 

dan alumunium foil. Plastik kemudian 

disterilisasi 121
0
C selama 20 menit. Biakan 

cendawan pada media cair sebanayak 25 ml 

dituangkan ke dalam kantung plastik 

kemudian diinkubasi suhu kamar 25
0
C 

selama 1 minggu. 

 

Pengenceran dan menghitung jumlah 

spora M. anisopliae 

1. Pengenceran M. anisopliae dengan cara 

mengambil isolat M. anisopliae 10 g 

kemudian dicampur dengan 10 ml 

aquades kemudian diaduk di dalam 

cawan petri disk. Cairan M. anisopliae 

dalam petri disk kemudian diambil 

sebanyak 1 ml dengan menggunakan 

pipet 10 ml, dipindahkan ke tabung 

reaksi pertama yang sudah berisi 9 ml 

aquades, cairan dipompa agar tercampur. 

Cairan M. anisopliae dari tabung 

pertama diambil 1 ml kemudian di 

pindahkan ke tabung kedua yang berisi 9 

ml aquades. Pengambilan berseri 1 ml 

kemudian dimasukkan ke tabung 

berikutnya berisi aquades 9 ml dilakukan 

hingga tabung ke enam. Tabung keenam 

selanjutnya di shaker sebentar kemudian 

di pindahkan ke cawan petri disk yang 

sudah berisi PDA. 

2. Cawan petri hasil pengenceran terakhir 

diamati koloni spora cendawan yang 

muncul. Koloni spora yang sudah 

diamati diberi tanda dengan spidol agar 

tidak terjadi pengulangan di hari 

berikutnya. 

  

CPU/mL = Jumlah rata-rata yang tumbuh 

           Volum inokulum x Faktor pengeceran 

(Gandjar et al 1992)  

 

Penghitungan jumlah konidia dengan 

metode total plate count (TPC). Dalam 

penelitian ini jumlah spora yang diamati 

setelah 5 hari dibiakkan di media PDA = 

2,15 x 107 CFU/mL 

 

Parameter Percobaan 

Larva O. rhinoceros instar 1 sebanyak 20 

ekor, di tempatkan dalam kotak teripleks 

ukuran 40 x 40 x 40 cm diberi perlakuan 

pemberian 20 g dan 40 g biakan cendawan 

M. anisopliae. Masing – masing perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. Larva O. rhinoceros 

instar 2 sebanyak 20 ekor, di tempatkan 

dalam kotak teripleks ukuran 40 x 40 x 40 

cm diberi perlakuan pemberian 20 g dan 40 g 

biakan cendawan M. anisopliae. Masing – 

masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. 

Larva O. rhinoceros instar 3 sebanyak 20 

ekor, di tempatkan dalam kotak teripleks 

ukuran 40 x 40 x 40 cm diberi perlakuan 

pemberian 20 g dan 40 g biakan cendawan 

M. anisopliae. Masing – masing perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. 

Pengamatan dan pengolahan data 

Pengamatan tingkat kematian larva O. 

rhinoceros  dilakuka pada seluruh kotak   

perlakuan setiap 7 hari sekali, menggunakan 

rumus sbb:  



 

 

 

 

M = n / N x 100 % 

 

Keterangan: 

M  : Persentase tingkat kematian larva O.  

rhinoceros. 

n     : Jumlah larva yang mati akibat 

perlakuan pemberian biakan cendawan 

M.   anisopliae. 

N   :  Jumlah semua larva yang diamati. 

 

Model linier Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) non faktorial: 

 

Yij: µ+ Bi + Tj + εij 

 

Keterangan: 

Yij : Tingkat kematian larva O. 

rhinoceros instar 1, 2, 3 yang 

diberi agen antagonis M. 

anisopliae dosis 20 gr dan 40 

gr 

µ : Nilai tengah umum Bi : 

Pengaruh blok ke - i 

Tj   : Pengaruh kelompok ke- j 

εij  : Galat percobaan 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

1. Tingkat Kematian Larva O. rhinoceros 

rhinoceros Instar 1  

M. anisopliae yang ditaburkan pada luasan 

40 x 40 x 40 cm dengan sangat cepat 

mematikan 20 ekor larva O. rhinoceros yang 

berada di dalamnya. 20 g M. anisopliae 

mematikan 26,67% populasi larva sedangkan 

40 g M. anisopliae langsung mematikan 

61,67 % populasi dalam kurun waktu hanya 

1 minggu. M. anisopliae 20 g membutuhkan 

3 minggu untuk mematikan 20 ekor larva 

instar 1 sedangkan M. anisopliae 40 g hanya 

membutuhkan waktu 2 minggu. Data tingkat 

kematian larva Instar I tersaji pada Tabel.1 

dibawah ini 

   

Tabel.1 Tingkat Kematian Larva Oryctes rhinoceros Instar 1  

 

 
 

 

 

 

 

Ket: angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji jarak duncan pada taraf 5%. 

 

Semakin tinggi pemberian perlakuan 

cendawan M. anisopliae maka semakin 

cepat kemampuan untuk mematikan larva 

larva instar 1 (Tabel.1) sangat efektif. Media 

tumbuh, tingkat virulensi, dan frekuensi 

aplikasi, juga sangat ditentukan oleh instar 

serangga tersebut. Jagung dapat 

menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh 

M. anisopliae untuk pembentukan konidia, 

sehingga mempercepat pembentukan koloni. 

Hal tersebut seperti disebutkan (Prayogo et 

al, 2005) bahwa media yang dipakai untuk 

menumbuhkan cendawan entomopatogen 

sangat menentukan laju pembentukan koloni 

dan jumlah konidia selama pertumbuhan. 

 

2. Tingkat Kematian Larva Oryctes. 

rhinoceros Instar 2 

M. anisopliae yang ditabur dalam kotak 

tripleks seluas 40 x 40 x 40 cm mampu 

mematikan 20 ekor larva O. rhinoceros 

Instar 2 yang berada di dalamnya. 20 g M. 

anisopliae mematikan 35% populasi larva 

sedangkan 40 g M. anisopliae langsung 

mematikan 71,67% populasi dalam kurun 

waktu hanya 1 minggu. M. anisopliae 20 g 

membutuhkan 3 minggu untuk mematikan 

seluruh larva percobaan, sedangkan M. 

anisopliae 40 g hanya membutuhkan waktu 

2 minggu. 

Dengan menaikkan takaran M. anisopliae 

dari 20 g menjadi 40 g atau dua kali lipat, 

   Instar Perlakuan Minggu Ke-  

1 2 3  

1 D0 (0 g) 0,00 c 0,00 C 0,00 b 

 D1 (20 g) 26,67 b 86,67 B 100,00 a 

 D2 (40 g) 61,67 a 100,00 A 100,00 a 



 

 

 

jumlah larva yang mati pun menjadi 2 kali 

lebih banyak. Data tingkat kematian larva 

instar 2 tersaji dalam Tabel. 2 

 

 

 

Tabel.2 Tingkat Kematian Larva O. rhinoceros  rhinoceros Instar 2 

 

 
 

 

 

 

 

Ket: angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji jarak duncan pada taraf 5%. 

 

Tabel 2. diatas menyatakan bahwa M. 

anisopliae mampu menginfeksi lebih cepat 

larva instar 2 semakin efektif apabila 

perlakuan yang diberikan semakin meningkat.  

Menurut Cloyd (1999) terdapat empat 

tahapan mekanisme penginfeksian M. 

anisopliae. Tahap pertama adalah inokulasi, 

yaitu kontak antara propagul cendawan 

dengan tubuh serangga. Tahap kedua adalah 

proses penempelan dan perkecambahan 

propagul cendawan pada integumen serangga. 

Tahap ketiga yaitu penetrasi dan invasi, yaitu 

propagul cendawan menembus integumen 

dapat membentuk tabung kecambah. Tahap 

keempat yaitu destruksi pada titik penetrasi 

dan terbentuknya blastospora yang kemudian 

beredar ke dalam hemolimfa dan membentuk 

hifa sekunder untuk menyerang jaringan 

lainnya.  

Setelah serangga mati, cendawan akan 

terus melanjutkan siklus dalam fase 

saprofitik, yaitu jamur akan membentuk 

koloni di sekitar tubuh inang. Setelah tubuh 

serangga inang dipenuhi oleh koloni jamur, 

maka spora infektif akan diproduksi. Ferron, 

(1985) menyatakan bahwa pada umumnya 

semua jaringan dan cairan tubuh seranggga 

habis digunakan oleh cendawan, sehingga 

serangga mati dengan tubuh yang mengeras 

seperti mumi. 

 

3. Tingkat Kematian Larva Oryctes 

rhinoceros Instar 3 

M. anisopliae yang ditaburkan dalam kotak 

tripleks 40 x 40 x 40 cm2 mampu mematikan 

20 ekor larva O. rhinoceros instar 3 yang 

berada di dalamnya. 20 g M. anisopliae 

mematikan 35% populasi larva sedangan 40 g 

M. anisopliae langsung mematikan 80% 

populasi dalam kurun waktu hanya 1 minggu. 

Pada larva instar 3 O. rhinoceros ini juga 

didapatkan hasil, 20 g M. anisopliae 

mematikan seluruh populasi dalam kurun 

waktu 3 minggu, sedangkan 40 g mematikan 

populasi dalam kurun waktu 2 minggu. Data 

tingkat kematian larva Instar 3 tersaji dalam 
Tabel 3 

 

Tabel.3 Tingkat Kematian Larva O. rhinoceros  rhinoceros Instar 3 

 

 
 

 

 

 

 

Ket: angka yang diikuti huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut uji jarak duncan pada taraf 5%. 

 

   Instar Perlakuan Minggu Ke-  

1 2 3  

2 D0 (0 g) 0,00 c 0,00 c 0,00 b 

 D1 (20 g) 35,00 b 85,00 b 100,00 a 

 D2 (40 g) 71,67 a 100,00 a 100,00 a 

   Instar Perlakuan Minggu Ke-  

1 2 3  

3 D0 (0 g) 0,00 c 0,00 c 0,00 b 

 D1 (20 g) 35,00 b 88,33 b 100,00 a 

 D2 (40 g) 80,00 a 100,00 a 100,00 a 



 

 

 

Pemberian M. anisopliae 20 g. Kematian 

meningkat tajam pada minggu kedua. 

Pada larva instar 1 terjadi lonjakan 

kematian 60%. Pada instar 2 terjadi 

lonjakan kematian 50% dan instar 3 

terjadi lonjakan kematian 53%. Pada 

penelitian ini terlihat instar paling sensitif 

terhadap M. anisopliae adalah larva instar 

1, disusul instar 3 dan terakhir larva instar 

2 (Gambar 1 ). 

 

 

Gambar 1. Kenaikan kematian   larva Oryctes rhinoceros L  pada pemberian 20 g M. 

anisopliae pada 2 minggu pertama. 

 

. 

Larva instar 1 ukuran paling kecil, kurang 

aktif sehingga mudah terinfeksi M. 

anisopliae Larva instar 3 berukuran paling 

besar, bergerak paling aktif. Gerakan 

tersebut menyebabkan antar larva saling 

bergesekan, sehingga menimbulkan luka. 

Luka ini sebagai jalan masuk infeksi 

cendawan M. anisopliae (Mangundiharjo 

dan Mahrub, 1983 ). 

Konidia M. anisopliae akan 

berkecambah pada kutikula inang ketika 

menginfeksi serangga. Penetrasi hifa 

cendawan dengan menggunakan enzim 

peptidase dan kitinase, lalu dengan 

bantuan tekanan mekanis enzim tersebut 

menghancurkan kutikula dengan cara 

lisis. Holdom (1986) juga menyatakan 

bahwa Metarhizium anisopliae yang 

virulen akan berkecambah dan memasuki 

bagian kutikula serangga dibantu oleh 

proses mekanik dan enzimatik, berlajut 

dengan proses kematian karena toksin 

yang dihasilkan. 

 

Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan 

Entomopatogen Metarhiziu anisopliae 

efektif dalam pengendalian larva 

kumbang tanduk O. rhinoceros  

rhinoceros. Yang mampu mematikan 

berbagai stadia larva O. rhinoceros dalam 

waktu relatif cepat. M. anisopliae jumlah 

20 g mematikan seluruh populasi larva 

dalam waktu 3 minggu, sedangkan 40 g 

M. anisopliae mematikan dalam kurun 2 

minggu saja. 

 

Saran 
Perlu dilakukan aplikasi di lapangan 

dengan pemberian sejumlah dosis M. 

anisopliae di tempat berkembang biak O. 

rhinoceros seperti tumpukan batang 



 

 

 

kelapa sawit, tumpukan tankos, tanah 

gambut dsb. 
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