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I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Morfologi Kelapa Sawit

Organ tanaman kelapa sawit yang menjadi inang serang ulat api adalah

daunnya. Seperti tanaman palma lainnya daun kelapa sawit merupakan daun

majemuk. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda.

Penampilannya sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang

tidak terlalu keras dan tajam. bentuk daunnya menyirip, tersusun rozet pada ujung

batang (Hartono, 2002). Biasanya tanaman kelapa sawit memiliki 40 hingga 55

daun, jika tidak dipangkas dapat mencapai 60 daun. Tanaman kelapa sawit tua

membentuk 2-3 daun setiap bulannya,sedangkan yang lebih muda menghasilkan

3-4 daun perbulan. Produksi daun ini dipengaruhi oleh faktor umur, lingkungan,

musim, iklim, dan genetik. Produksi daun meningkat hingga umur 6-7 tahun,

kemudian menurun pada usia 12 tahun, selanjutnya produksi daun tetap berkisar

antara 22-24 daun per tahun (Sianturi, 1990). .

Pelepah Kelapa Sawit meliputi helai daun, setiap satunya mengandungi

lamina dan midrib, racis tengah, petiol dan kelopak pelepah. Helai daun berukuran

55 cm hingga 65 cm dan menguncup dengan lebar 2,5 cm hingga 4 cm. Setiap

pelepah mempunyai lebih kurang 100 pasang helai daun. Bilangan pelepah yang

dihasilkan meningkat sehingga 30 hingga 40 ketika berumur tiga hingga empat

tahun dan kemudiannya menurun sehingga 18 hingga 25 pelepah. Stomata atau

rongga terbuka untuk menerima cahaya dalam proses fotosintesis wujud pada

permukaan helai daun. Pelepah matang berukuran hingga 7,5 cm dengan petiol
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lebih kurang satu perempat dari pada panjang pelepah serta mempunyai duri

(Hartono, 2002).

Batang kelapa sawit berdiameter 25-75 cm, namun di perkebunan

umumnya 45-65 cm, pangkal batang lebih besar pada tanaman yang lebih tua.

Batang kelapa sawit merupakan batang tunggal yang tidak bercabang. Laju

pertumbuhan batang di pengaruhi oleh komposisi genetik dan lingkungan. Di

Indonesia dan Malaysia pertumbuhan tinggi batang rata-rata 45 cm/tahun dan bisa

mencapai 100 cm/tahun bila berada pada kondisi yang sangat cocok. Tinggi

batang bisa mencapai 20 m lebih namun umumnya diperkebunan hanya berkisar

antara 15-18 m (Sianturi, 1990).

Pada ujung batang terdapat titik tumbuh yang  membentuk daun-daun dan

memanjangkan batang selama pertumbuhan empat tahun pertama. Batang kelapa

sawit biasanya terbungkus oleh pelepah daun  sehingga batang tampak lebih

besar, bila dipangkas dengan rapi maka akan terlihat berbentuk spiral yang

mengarah keatas biasanya sisa pelepah ini akan lepas setelah usia 10 tahun.

Akar serabut tanaman Kelapa Sawit mengarah ke bawah dan samping.

Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping

atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Susunan  akar kelapa sawit terdiri dari

akar serabut primer yang tumbuh vertikal ke dalam tanah dan horizontal ke

samping dan bercabang menjadi akar sekunder ke atas dan ke bawah dan akhirnya

cabang-cabang ini pun bercabang lagi akar tersier dan seterusnya. Akar kelapa

sawit dapat mencapai 8 meter dan 16 meter secara horizontal (Lubis, 2006).

Akar serabut sekunder merupakan cabang akar serabut primer yang

bercabang keatas dan kebawah. Akar serabut tersier merupakan cabang akar
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sekunder yang selanjutnya bercabang lagi merupakan bulu-bulu akar (pilus

radicalis) dan akar ini lah yang akan banyak menyerap unsur hara dan juga

berfungsi sebagi alat pernafasan,sedangkan tudung akar (calypatra) yaitu bagian

akar yang paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung

akar yang masih muda dan lemah (Kusno & Martoyo, 1992).

Bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan berbeda

sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk

lancip dan panjang sementara bunga betina terlihat lebih besar dan

mekar.Tanaman kelapa sawit dengan tipe cangkang pisifera bersifat female steril

sehingga sangat jarang menghasilkan tandan buah dan dalam produksi benih

unggul digunakan sebagai tetua jantan (Satyawibawa, 2008).

Bunga jantan maupun bunga betina tumbuh di ketiak daun, keduanya

tumbuh pada pohon yang sama. Bunga hemaprodit sering terdapat pada tanaman

kelapa sawit terutama pada masa pembungaan. Ada daur pembentukan tipe bunga

tertentu yang dipengaruhi oleh teknik budidaya dan lingkungan misalnya

pemangkasan daun yang terlaluberat dapat mengakibatkan terbentuk inflorisensi

jantan yang lebih banyak, sedangkan kekeringan dapat mengakibatkan absorsi

kuncup tandan bunga. Tandan bunga jantan terdiri atas sejumlah spliket yang

panjangnya 12-20 cm, yang tumbuh dari tangkai bunga. Setiap spliket terdapat

600-1200 bunga yang sangat kecil, berwarna kuning dengan bau yang khas,

matang mulai dari pangkal hingga ujung. Jumlah serbuk sari yang dihasilkan 25-

50 gram, yang terbentuk dan dibebaskan dalam 2-3 hari. Tandan bunga betina

terbungkus dalam seludang (Spadiks) yang panjangnya 24-25 cm, terdapat ribuan

bunga yang tersusun secara spiral pada sumbu sentral. Saat bunga resetif berwarna
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putih hingga kuning pucat, garis merah berkembang sepanjang tiga tingkat (Lob),

mulai dari kepala putik (Sigma), kemudian bunga kemerah-merahan dan akhirnya

berubah menjadi keunguan-unguan setelah melewati masa resetif (Sianturi, 1990).

2.2. Hama Perusak Daun Ordo Lepidoptera

Jenis hama dari Ordo Lepidoptera yang dijumpai yaitu ulat kantong, ulat

api dan ulat bulu. Akibat serangan berat hama tersebut diatas dapat menyebabkan

pertumbuhan tanaman muda terhambat sehingga akan memperpanjang masa

Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Sedangkan akibat serangan berat pada

Tanaman Menghasilkan (TM) dapat menyebabkan penurunan produksi. Serangan

yang telah meliputi areal yang luas akan memerlukan biaya pengendalian yang

mahal. Terjadinya serangan yang berat tersebut disebabkan kegagalan dalam

melakukan deteksi pada saat serangan awal.

2.2.1 Ulat Api

Ulat api merupakan salah satu hama penting pada tanaman kelapa sawit.

Hama ini merupakan hewan yang bermetomorfosis sempurna (telur, larva, dan

imago). Larva hama ini merusak tanaman dengan cara memakan daun kelapa

sawit umumnya di mulai dari daun bawah menuju daun muda. Serangan hama ini

dapat mengakibatkan terjadinya defoliasi yang mengakibatkan turunya produksi

TBS (tandan buah segar) sebesar 40 – 60% (Pahan, 2008).

Hama ini umumnya menyerang dimasa peralihan diantara musim kemarau

dan musim hujan. Hama ini banyak menyerang tanaman berumur taruna (5 – 20

tahun). Metode pengendalian dapat dilakukan dengan cara kimiawi, biologi dan
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manual. Cara pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan insektisida golongan

pyretroid menggunakan mist blower, fogger, high presure sprayar (HPS), dan

knap sack sprayer. Pengendalian biologis dapat di lakukan dengan menggunakan

musuh alami musuh hama ini yaitu jamur cordisep millitaris dan juga

menggunakan semut angkarang (karanggo) yang merupakan predator selain itu

melakukan penanaman tanaman penutup tanah, sedangkan cara manual dilakukan

pada serangan hama yang masih sedikit dengan cara mengambil atau mengutip

dan dibunuh, dilakukan pada tanaman yang berumur satu sampai lima tahun yang

luas serangannya kecil atau kurang dari 25 ha dan populasi ulat kira-kira 4 ekor

per pelepah (Satyamidjaja, 2006). Berikut merupakan klasifikasi ulat api

(Simanjuntak et al.,  2011)

Dunia : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Lepidoptera

Famili : Limacodidae

Genus : Setothosea/ Setora /Darna

A. Telur

Telur berwarna kuning kehijauan, berbentuk oval, sangat berukuran tipis

dan transparan (Gambar 2.1. b). Telur diletakkan berderet 3 – 4 baris sejajar pada

permukaan daun bagian bawah, biasanya pada pelepah daun ke 6 dan 17. Satu

tumpukan telur berisi sekitar 44 butir dan seekor betina mampu menghasilkan

telur sebanyak 300 – 400 butir. Telur menetas 4 – 8 hari setelah diletakkan

(Sudharto, 1991).
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B. Larva

Larva yang baru menetas, hidupnya secara berkelompok, memakan bagian

permukaan bawah daun. Larva instar 2-3 memakan helaian daun mulai dari ujung

kearah bagian pangkal daun. Selama perkembangannya larva mengalami

pergantian instar sebanyak 7-8 kali atau 8-9 kali dan mampu menghabiskan

helaian daun seluas 400 cm . Larva berwarna hijau kekuningan dengan duri-duri

yang kokoh di bagian punggung dan bercak bersambung sepanjang punggung,

berwarna coklat sampai ungu keabu-abuan dan putih (Gambar 2.1. c). Warna

larva dapat berubahubah sesuai dengan instarnya, semakin tua umurnya akan

menjadi semakin gelap. Larva instar terakhir (instar ke-9) berukuran panjang 36

mm dan lebar 14,5 mm, sedangkan apabila sampai instar ke-8 ukurannya sedikit

lebih kecil. Menjelang berpupa, ulat menjatuhkan diri ke tanah. Stadia ulat ini

berlangsung selama 49-50,3 hari (Sudharto, 1991).

Pupa berada di dalam kokon yang terbuat dari campuran air liur ulat dan

tanah, berbentuk bulat telur dan berwarna coklat gelap, terdapat di bagian tanah

yang relatif gembur di sekitar piringan atau pangkal batang kelapa sawit (Gambar

3). Pupa jantan dan betina masing-masing berukuran 2 cm.berlangsung selama

±39,7 hari.

C. Imago

Lebar rentangan sayap serangga dewasa (ngengat) jantan (Gambar 2.1.d)

dan betina (Gambar 4a) masing-masing 41 mm dan 51 mm. Sayap depannya

berwarna coklat kemerahan dengan garis transparan dan bintik-bintik gelap,

sedangkan sayap belakang berwarna coklat muda (Sudharto, 1991).
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D. Siklus Hidup

Siklus hidup masing-masing spesies ulat api berbeda. mempunyai siklus

hidup 106-138 hari (Hartley, 1979). Telur berwarna kuning kehijauan, berbentuk

oval, sangat tipis dan transparan. Telur diletakkan berderet 3-4 baris sejajar

dengan permukaan bawah daun, biasanya pada pelepah daun ke 6-17. Satu

kumpulan telur berisi sekitar 44 butir dan seekor ngengat betina mampu

menghasilkan telur 300-400 butir. Telur menetas 4-8 hari setelah diletakkan.

Larva berwarna hijau kekuningan dengan bercakbercak yang khas dan duri-duri di

bagian punggung. Larva instar terakhir (instar ke-9) berukuran panjang 36mmdan

lebar 14,5 mm. Stadia ulat ini berlangsung selama 49- 50,3 hari. Larva berpupa

pada permukaan tanah yang relatif gembur di sekitar piringan atau pangkal batang

kelapa sawit. Pupa dilapisi oleh kokon yang terbuat dari saliva (air liur),

berbentuk bulat telur dan berwarna coklat gelap. Pupa jantan dan betina masing-

masing berukuran 16 x 13 mm dan 20 x 16,5 mm. Stadia pupa berlangsung

selama ± 39,7 hari. Lebar rentangan sayap serangga dewasa (ngengat) jantan dan

betina masing-masing 41 dan 51 mm. Sayap depan berwarna coklat tua dengan

garis transparan dan bintik-bintik gelap, sedangkan sayap belakang berwarna

coklat muda.

Serangan di lapangan umumnya mengakibatkan daun kelapa sawit habis

dengan sangat cepat dan berbentuk seperti melidi. Tanaman tidak dapat

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

Umumnya gejala serangan dimulai dari daun bagian bawah hingga akhirnya

helaian daun berlubang habis dan bagian yang tersisa hanya tulang daun saja. Ulat
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ini sangat rakus, mampu mengkonsumsi 300- 500 cm daun sawit per hari. Tingkat

populasi 5-10 ulat per pelepah merupakan populasi kritis hama tersebut di

lapangan dan harus segera diambil tindakan pengendalian (Lubis, 2008).

Gambar. 2.1. Morfologi ulat api (a). ulat api , (b) telur, (c) pupa, (d) imago
Sumber : Simanjuntak (2011)

E. Jenis-jenis Ulat Api

1. Ulat api Setothosea asigna

S. asigna merupakan jenis ulat api yang terpenting pada tanaman kelapa

sawit. Ulat ini berwarna hijau kekuningan dengan bercak-bercak yang khas di
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punggungnya dengan panjang 30-36 mm dan lebarnya 14 mm. Jumlah ulat 5-

10/pelepah merupakan populasiyang sudah kritis dan sudah harus dikendalikan.

2. Ulat api Darna (ploneta) diducta

Ulat D. diducta berwarna kelabu hingga coklat kemerahan dengan garis

kekuningan di punggung membentuk semacam jaring, dan memiliki bercak hitam

berbentuk segi tiga sama sisi. Ulat berukuran panjang 15-18 mm dan lebar 7-13

mm. Jumlah ulat 10- 20/pelepah merupakan populasi yang sudah kritis

3. Ulat api Darna (Ploneta) Badleyi

Ulat P. badraleyi berwarna gelap pada bagian punggungnya dengan garis

putih kekuningan pada bagian samping. Pada bagian tengah punggung terdapat

bercak kuning. Jumlah ulat 30/pelepah merupakan populasi kritis. Ulat jenis ini

biasanya sudah terkendali dengan sendirinya oleh parasit dan predator.

4. Ulat api Setora nitens

S. nitens berwarna hijau kekuningan, panjangnya mencapai 40 mm,

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

Jumlah ulat 5-10/pelepah merupakan populasi kritis.


