
1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi untuk

penanaman investasi perkebunan kelapa sawit, karena memiliki berbagai

keunggulan. Indonesia memiliki kesesuaian lahan yang dikehendaki oleh tanaman

kelapa sawit terbentang mulai wilayah Timur hingga Barat Indonesia. Indonesia

memiliki lahan potensial untuk kelapa sawit mencapai 26,5 juta hektar yang

tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1.Distribusi Lahan Potensial untuk Perkebunan Kelapa Sawit di
Indonesia.

No Provinsi Potensi
Lahan (Ha)

Perkebuanan
Kelapa Sawit

yang telah ada
(Ha)

Potensi Lahan
untuk Perluasan
(Ha)

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

NAD
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
Banten
Kalimatan Barat
Kalimatan Tengah
Kalimatan Selatan
KalimatanTimur
Sulawesi tengah
Sulawesi selatan
Sulawesi tenggara
Papua (Irian Jaya)

655.200
1.299.600

662.980
5.955.440
2.275.570
1.999.550

689.740
291.290
475.070
250.950
85.290

2.157.000
5.885.100
1.506.280
4.906.470

500.000
275.000
14.570

6.584.00

268.529
954.854
507.166

1.570.284
457.452
515.571
96.702
82.496

158.198
6.242

19.548
455.814
244.281
145.521
206.157
45.762
80.650
4.106

55.872

584.871
544.748
555.814

2.565.156
1.818.118
1.485.959

595.058
208.794
556.872
224.708
65.742

1.681.186
5.610.819
1.162.959
4.700.555

256.258
192.570
10.264

6.551.128
Luas Total 51.770.680 5.447.562 26.525.118

Sumber : BPS (2013).
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Perkembangan besar ini diikuti juga dengan perubahan hama penyakit

seiring dengan pertambahan generasi tanam. Masalah hama, penyakit dan gulma

yang dihadapi 25 tahun yang lalu berbeda dengan masalah hama, penyakit dan

gulma saat ini. Hama yang dahulu dianggap minor, saat ini telah menimbulkan

masalah yang serius di perkebunan kelapa sawit (Prasetyo et al, 2009).

Organisme penggangu tumbuhan (OPT) merupakan salah satu masalah

penting dalam proses produksi pertanian seiring disebabkan oleh adanya serangan

hama dan penyakit. Hama dan penyakit tanaman telah ada sejak manusia mulai

mengolah lahan pertanian. Adanya hama dan penyakit tersebut belum dapat

dikendalikan secara optimal sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar

baik berupa kehilangan hasil, penurunan mutu serta menurunkan pendapatan

petani (Tulung, 2004).

Salah satunya adalah spesies ulat api adalah Setora nitens yang sering

menimbulkan kerusakan berat pada tanaman kelapa sawit. Keadaan ini terjadi

karena dalam siklus hidup produksi telur sangat tinggi, sex ratio tinggi,

kemampuan untuk hidup tanpa kompetisi, daya adaptasi tinggi, umur pendek,

populasi lebih tinggi dan belum ditemukan varietas unggul tahan ulat api.

Prawirosukarto (2002), melaporkan kerusakan daun yang terjadi pada

tanaman kelapa sawit berumur 8 tahun, diperkirakan penurunan produksi

mencapai 30% - 40% pada 2 tahun setelah terjadi kehilangan daun sebesar 50%

akibat serangan UPDKS. Akibat kerusakan daun terjadi pada tanaman kelapa

sawit yang lebih muda, maka kehilangan hasil yang ditimbulkannya menjadi lebih

kecil. Kehilangan daun sebesar 50% pada tanaman kelapa sawit yang berumur 2
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tahun dan 1 tahun, masing – masing akan mengakibatkan penurunan produksi

sebesar 12% - 24% dan < 4% pada dua tahun pasca serangan

Ulat api merupakan hama pemakan daun kelapa sawit yang sering

merugikan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Besarnya biaya yang

harus dikeluarkan untuk pembelian insektisida dan dampak negatif yang

ditimbulkan akibat insektisida telah menimbulkan pemikiran ke arah penggunaan

musuh alami (Simanjuntak et al., 2011).

Pengetahuan mengenai serangan hama ulat api merupakan suatu faktor

penting dalam manajemen perkebunan kelapa sawit. Serangan hama ini

menunjukkan gejala kronis dan selalu menimbulkan peledakan populasi. Sampai

waktu ini pengendalian hama ini masih terus dengan penyemprotan insektisida

walaupun menyebabkan akibat sampingan yang tidak baik. Walaupun demikian,

telah banyak ditemukan cara – cara lain dalam pengendalian ulat pemakan daun

kelapa sawit seperti penggunaan musuh- musuh alami berupa parasitoid maupun

berupa predator terhadap ulat, akan tetapi cara ni masih sedikit diterapkan di

lapangan (Pahan, 2008).

Kajian terhadap kejadian dan tingkat serangan oleh berbagai hama yang

menyerang tanaman kelapa sawit dapat digunakan untuk mengetahui jenis hama

yang berpotensi tinggi merusak tegak sawit. Tujuan penelitian ini adalah untuk

memperoleh informasi tentang besarnya tingkat kejadian serangan dan tingkat

kerusakan oleh hama yang menyerang kelapa sawit. Hal ini diperlukan sebagai

informasi dasar untuk pengambilan keputusan dalam usaha pengendalian

sebrangan hama terpadu.
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1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan populasi dan

intensitas serangan hama ulat api pada Perkebunan kelapa sawit Yayasan Darul

Jamil, Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar

1.3. Hipotesis penelitian

Diduga adanya perbedaan intensitas serangan hama ulat api pada

perkebunan kelapa sawit pada tanaman menghasilkan (TBM) dan sudah

menghasilkan (TM) di Kebun Yayasan Darul Jamil.

1.4.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai padat

populasi dan intensitas serangan hama ulat api pada beberapa tempat yang

berbeda dan upaya pengendaliannya.


