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ABSTRAK 

 
Kelapa sawit merupakan penghasil Crude Palm Oil (CPO), minyak goreng, dan sebagai bahan bakar 

terbarukan (biodiesel). Kebutuhan produksi kelapa sawit meningkat tajam seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan CPO dunia, beberapa tahun terakhir ini. Budidaya kelapa sawit tidak terlepas permasalahan hama. 
S. litura hama baru yang menyerang daun kelapa sawit, dengan pola serangan daun dimakan dan 
meninggalkan bagian epidermis daun. Berdasarkan data dari PT. Hari Sawit Jaya, S. litura sudah menyerang 
tanaman kelapa sawit di Kebun Negeri Lama Selatan.Penelitian ini bertujuan mengamati biologi S. litura pada 
daun kelapa sawit asal gambut, tanah mineral dan kacanganserta mengkaji senyawa primer yang terdapat 
pada ketiga jenis daun tersebut. Metode penelitian RAL non faktorial. Pengujian kandungan kimia daun 
menggunakan analisis proksimat. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan lama stadia S.litura lebih 
singkat pada kacangan dari pada daun kelapa sawit. Larva terdiri 6 instar. Rata-rata umur larva pada daun 
kacangan 4.60 hari. Rata-rata umur larva pada daun kelapa sawit tanah gambut 5.40 hari. Sedangkan rata-rata 
umur larva pada daun tanah mineral 5.70 hari. Sebaliknya rata-rata umur S. litrura relatif besar pada daun 
kelapa sawit asal tanah mineral. Dari hasil analisis proksimat karbohidrat pada kacangan sangat tinggi 
dibandingkan lainya, karbohidrat berhubungan terhadap pertumbuhan S.litura mempengaruhi lama stadia dan 
pergantian kutikula. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu umur tersingkat pada daun 
kacangan dibanding daun kelapa sawit.  

 
Kata kunci : S. litura, kacangan, proksimat, daun kelapa sawit mineral dan gambut 

 
PENDAHULUAN 

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penting penghasil Crude Palm Oil (CPO), minyak 
goreng, dan sebagai bahan bakar (biodiesel). Kebutuhan produksi kelapa sawit meningkat tajam 
yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.Berdasarkan data dari PT. Hari Sawit Jaya, S. litura sudah 
menyerang tanaman kelapa sawit di lahan gambut kebun Negeri Lama Selatan. Jumlah pohon 
terserang periode Januari sampai Oktober 2014 yaitu 33, 634, 274, 496, 281, 121, 314, 915, 453, 
1686 pohon. Hal ini membuat S. litura mendapat perhatian khusus dari pihak perkebunan 
karenabelum pernah ditemukan pada kelapa sawit sebelumnya. Pada areal tanaman belum 
menghasilkan (TBM) yang tersedia hanya ada tanaman pakis dan kelapa sawit (TBM). Hasil analisis 
fitokimia, tanaman pakis mengandung metabolit sekunder yang merupakan senyawa toksik bagi S. 
litura. Kerusakan yang ditimbulkan mencapai 80% bahkan tanaman mati. Berdasarkan laporan  PT. 
Hari Sawit Jaya S. litura sudah menyerang tanaman kelapa sawit di lahan gambut Kebun Negeri 
Lama. Tujuan penelitian untuk mengetahui biologi  pada tanaman kelapa sawit pada tanah mineral, 
daun kelapa sawit pada tanah gambut dan kacangan. Penelitian biologi S. litura menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap non factorial. Pengujian kandungan kimia daun menggunakan analisis 
proksimat. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan lama stadia S.litura lebih singkat pada 
kacangan dari pada daun kelapa sawit. Larva terdiri 6 instar. Rata-rata umur larva pada daun 
kacangan 4.60 hari. Rata-rata umur larva pada daun kelapa sawit tanah gambut 5.40 hari. Sedangkan 
rata-rata umur larva pada daun tanah mineral 5.70 hari. Sebaliknya rata-rata umur S. litrura relatif 
besar pada daun kelapa sawit asal tanah mineral. Dari hasil analisis proksimat karbohidrat pada 
kacangan sangat tinggi dibandingkan lainya, karbohidrat berhubungan terhadap pertumbuhan S. 
litura mempengaruhi lama stadia dan pergantian kutikula. 
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METODE PENELITIAN 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian biologi S. litura. dilakukan di PT. Hari Sawit Jaya kebun Negeri Lama. Sedangkan uji 
senyawa primer dilakukan di laboratorium Teknologi Hasil Pertanian USU. Penelitian ini dilaksanakan 
mulai bulan Juni – Desember 2017 . 

 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan yaitu daun kelapa sawit berasal dari tanah mineral,daun kelapa sawit 
berasal dari tanah gambut, kacangan dan larva S. litura. Alat yang digunakan adalah isolatif, wadah 
plastik, kertas label, alat tulis, penggaris, mikroskop, timbangan digital, jangka sorong. 

 
Metode Penelitian 
 Penelitianperkembangan preferensi makan S. litura di menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) non faktorial. 
 
Biologi S. litura 

Pengamatan dilakukan setiap hari dan dimulai dari fase larva instar 1 sampai telur. 
Pengamatan larva meliputi morfologi, umur dan stadium tiap instar. Pengukuran larva meliputi 
panjang larva setiap instar. Pada fase pupa diamati ukuran, warna dan umur. Pengamatan imago 
meliputi, lama hidup imago jantan dan betina (praoviposisi, oviposisi dan pascaoviposisi) 
danjumlahtelur yang diletakkan (keperidian). Pengamatan dilakukan setiap hari sampai imago 
tersebut mati, sehingga diperoleh data lama hidup imago. 
UjiProksimat (Senyawa Primer)  

Uji proksimat terdiri dari uji kadar air, protein kasar, serat kasar dan kandungan lemak total. 
Analisis serat meliputi ADF (Acid Detergent Fiber), selulosa, lignin dan silika serta uji asam amino 
(AOAC. 2005). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Biologi S. litura 

S. litura merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna (holometabola), 
terdiri dari telur, larva enam instar, pupa dan imago. Perubahan setiap instar larva ditandai dengan 
terjadinya pergantian kutikula pada setiap fase larva. Lama perkembangan S. litura mulai dari telur, 
larva, pupa sampai imago pada kacangan, daun kelapa sawit asal tanah gambut dan mineral 
disajikan dalam Tabel 1. Data stadium dan ukuran pradewasa dan dewasa S. litura  ditunjukkan pada 
tabel 2. 
Tabel 1.  Rata-rata stadium larva dan pupa serta lama hidup imago S. litura  pada daun kelapa sawit 
asal tanah gambut, mineral dan kacangan (hari) (mm).  
 

Tahap 
perkembangan  

Gambut Mineral Kacangan 

N Stadium Stadium Stadium 

 
Telur 

  
5     3.00±0.00   3.00±0.00      3.00±0.00 

      Instar 1 5 3.60 + 0.55 4.40 + 0.55 3.40 + 0.55 

      Instar 2 5 5.60 + 0.55 5.80 + 0.45 5.00 + 0.00 

      Instar 3 5 3.20 + 0.45 3.80 + 0.45 3.20 + 0.45 

      Instar 4 5 6.60 + 0.55 6.80 + 0.45 4.60 + 0.89 

      Instar 5 5 4.60 + 0.55 4.60 + 0.55 3.80 + 0.84 

      Instar 6 5 8.60 + 0.55 9.00 + 0.00 7.60 + 0.55 

Pupa 5 8.20 + 1.10 8.00 + 1.00 8.20 + 1.10 

Imago* 
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Tahap 
perkembangan  

Gambut Mineral Kacangan 

N Stadium Stadium Stadium 

       Jantan 2 3.50 + 0.00 3.50 + 0.71 4.50 + 0.00 

       Betina 8 4.67 + 0.58 4.67 + 0.58 5.00 + 0.00 

  * = Lama Hidup,  N = Jumlah ulangan (Individu) 

Tabel 2. Ukuran pradewasa dan imago S. litura pada daun kelapa sawit asal tanah gambut, mineral 
dan kacangan (mm). 

Tahap 
perkembangan 

Gambut              Mineral Kacangan 

N PT D PT D PT D 

Telur 5 --  0.43 -- 0.43 -- 0.43 

Larva 
                Instar 1 5 2.64±0.11 0.34±0.02 2.60±0.14      0.33±0.04         2.68±0.11  0.35±0.03 

         Instar 2 5 3.70±0.07 0.52±0.08 3.62±0.05     0.34±0.05 3.77±0.13 0.62±0.16 

         Instar 3 5 13.50±0.7 11.82±0.08 13.12±0.60     1.68±0.04        15.28±0.31       1.64±0.05 

         Instar 4 5 17.42±0.64 1.96±0.44  16.56±0.50           1.52±0.27  18.58±0.22 2.60±0.17 

         Instar 5 5 28.44±0.59   2.59±0.44      26.40±0.40      2.52±0.13       31.00±0.85       3.64±0.17 

         Instar 6 5 34.32±0.60    3.82±0.62        33.96±0.71     3.44±0.05        37.60±1.25 4.36±0.44 

Pupa 
       Jantan 2 13.15±0.78    3.60±0.28        13.30±0.00      3.60±0.00        12.45±0.21       15.05±0.29 

Betina 8 15.13±1.07   5.57±0.15      15.04±0.25 5.22±0.41        13.30±0.28         5.40±0.24 

Imago 
       Jantan 2 12.65±0.64     27.08±0.04     12.80±1.41     27.65±0.64       12.10±0.00      27.50±0.00 

Betina 8 15.77±0.42    40.40±0.80   15.77±0.42  40.30±0.50       16.05±0.62 39.75±0.26 

PT = Panjang Tubuh,  
D = Diameter 
 
Telur  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa telur diletakkan imago betina secara berkelompok 
dan diselubungi semacam substrat berupa anyaman rambut-rambut halus yang dikeluarkan imago 
betina dari ujung abdomennya. Telur yang berkelompok diletakkan pada permukaan bawah daun. 
Umur telur mulai dari diletakkan oleh imago sampai menetas menjadi larva sekitar 2-3 hari. Dari 
hasil penelitian total telur yang diletakan imago sekitar 1500-2000 butir dan ditutupi bulu-bulu yang 
halus.   Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lebar dan panjang telur yang hampir sama yakni 
masing-masing adalah 0,43 mm dan 0,44 mm maka dapat diketahui bahwa telur berbentuk hampir 
bulat. Saat awal diletakkan telur berwarna hijau muda dan selanjutnya berubah menjadi kekuningan 
dan menjelang menetas menjadi kuning kecoklatan dan terlihat terdapat dua bintik berwarna gelap. 
Telur yang hampir menetas, warnanya berubah menjadi coklat dan membesar seperti telur ikan 
Larva 
 Larva yang baru muncul dari telur dengan bagian kepala terlebih dulu dan dengan alat 
mulutnya menggerogoti cangkang telur hingga berhasil keluar. Larva berukuran sangat kecil dan 
biasanya langsung memakan bagian cangkang telur. Warna tubuh larva putih kekuningan dengan 
bagian tubuh terlihat transparan, sedangkan warna kepala larva berwarna hitam. Setelah memakan 
jaringan daun maka tubuh larva mulai berwarna agak kuning kehijauan dan sebagian besar berada 
pada permukaan bawah daun dan sangat menyukai daun yang masih muda. Larva yang sudah agak 
besar umumnya memiliki warna hitam namun juga terdapat larva yang berwarna coklat, hijau 
kecoklatan dan memiliki dua bintik kuning pada ujung abdomennya dan mulai memakan semua 
bagian tanaman. 

Selama stadium larva S. litura mengalami 6 kali ganti kulit (ekdisis) sehingga terjadi 7 periode 
instar. Ganti kulit merupakan cara yang dilakukan oleh serangga untuk menanggalkan rangka luarnya 
(eksoskeleton) agar ukuran tubuhnya dapat menjadi lebih besar. Semakin besar ukuran stadium larva 
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semakin banyak daun yang dimakan. Larva yang akan berganti kulit berhenti makan untuk 
sementara waktu. Pergantian kulit ditandai dengan adanya sisa bekas kulit (eksuvia). Eksuvia ini akan 
dimakan kembali oleh larva kecuali eksuvia kepala.  

Terdapat perbedaan ukuran larva pada stadia larva dari tiap instar pada kacangan, kelapa 
sawit tanah gambut dan kelapa sawit tanah mineral (Tabel 2). Perbedaan ukuran ini dikarenakan 
perbedaan nutrisi dari daun pada tanaman kacangan, kelapa sawit tanah gambut kelapa sawit tanah 
mineral. Dari tabel 2 diameter dan panhang tubuh lebih besar dibandingkan pada kelapa sawit tanah 
mineral dan tanah gambut, dikarenakan kandungan karbohidrat serta lemak pada kacangan lebih 
tinggi dibanding kelapa sawit tanah gambut dan mineral, yang mana sebagai energiuntuk setiap 
metabolisme di dalam tubuhnya sedangkan lemak sebagai energi cadangan. Selain itu serat dan 
kadar abu pada kacangan juga rendah, kadar serat yang tinggi mempengaruhi pencernaan pada 
larva. Walaupun kandungan protein dan kadar air pada kelapa sawit tanah gambut dan mineral lebih 
tinggi protein tinggi namun kadar serta tinggi sehingga laju makan lebih lama dibanding pada 
kacangan. Nutrisi pakan berhubungan terhadap ukuran dan umur larva. 
Pupa 

Pupa berwarna hijau kekuningan kemudian menjadi coklat dan pada bagian bakal sayap 
berwarna hijau. Menjelang menjadi imago, pupa berwarna coklat tua dan coklat muda pada bagian 
bakal sayapnya. Pupa betina ukuranya lebih besar dibanding pupa jantan. Pada stadium ini pupa 
tidak bergerak tapi apabila pupa disentuh pupa kan tampak bergerak terutama pada bagian 
abdomen. Pupa  berwarna coklat kemerahan. Periode pupa 7 sampai 9 hari (Uzma dkk., 2015). 
Imago  

Imago yang muncul berwarna kelabu coklat, betina umumny aberukuran lebih besar dan 
warnanya lebih muda dibandingkan jantan. Abdomen betina dicirikan dengan adanya ovipositor, 
sedangkan pada jantan tidak terdapat ciri tersebut. Selain itu, imago jantan dan betina dapat 
dibedakan berdasarkan bentuk antena, dimana antenna betina seperti benang (filiform) sedangkan 
jantan seperti sisir (pectinate). 

Proses kopulasi pada ngengat berlangsung selama 20-25 menit (Gambar 9c). Pada akhir 
kopulasi biasanya sayap imago agak rusak. Ngengat betina lebih banyak dari jantan dengan nisbah 
kelamin 8 : 2. Lama hidup imago relatif singkat tapi keperidian dari imago betina cukup tinggi dengan 
jumlah yang banyak dalam satu kelompok telur. Umumnya imago berkopulasi pada malam hari 
dengan cara menyatukan ujung abdomen jantan dan betina dengan arah tubuh yang berlawanan. 
Setelah kawin imago betina langsung meletakkan telur sehingga masa praoviposisi kurang dari 1 
hari. Masa oviposisi berkisar antara 0-4 harisedangkan masa pascaoviposisi berkisar antara 0-3 hari 
 
KESIMPULAN 

S.litura merupakan serangga yang memiliki metamorphosis sempurna (holometabola). Pada 
saat larva terjad perubahan instar sampai 6 instar. Perbedaan ukuran tubuh tergangung pada nutrisi 
yang dimakannya terutama kadar air, protein, lemak, serat dan karbohidrat. 
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