
 

 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) 

 

Kakao (Theobroma cacao) merupakan tumbuhan berbentuk pohon yang berasal 

dari Amerika Selatan.  Di alam ketinggian pohonnya dapat mencapai 10 m, 

namun dalam budidayanya ketinggian tanaman dibuat tidak lebih dari 5 m dengan 

tajuk menyamping yang meluas.  Hal ini dilakukan untuk memperbanyak cabang 

produktif.  Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai 

cokelat (Siregar et al., 2006). 

 

Menurut Siregar et al. (2006) tanaman kakao diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magniliopsida 

Ordo   : Malvales 

Famili   : Malvaceae 

Genus   : Theobroma 

Spesies : Theobroma cacao 

 

Tanaman kakao berakar tunggang dengan pertumbuhan akar dapat mencapai 8 m 

ke samping dan 15 m ke bawah.  Batang kakao dapat tumbuh sampai ketinggian  

8 – 10 m.  Daun tanaman kakao terdiri dari tangkai daun dan helai daun.  Panjang 

daun berkisar 25 – 34 cm dan lebarnya berkisar 9 – 12 cm.  Bunga tanaman kakao 

bersifat caulifloris yaitu tumbuh langsung dari batang dan cabang tanaman.  



Bunga berukuran kecil, tunggal, namun tampak terangkai karena sering sejumlah 

bunga muncul dari satu tunas.  Jumlah bunga kakao mencapai 5000 sampai 

12.000 bunga per pohon per tahun, tetapi jumlah buah matang yang dihasilkan 

sekitar 1%.  Buah kakao berupa buah buni yang daging bijinya lunak dan 

ketebalan kulit buah mencapai 1 – 2 cm (Siregar et al., 2006). 

 

1. Syarat Tumbuh 

 

Sejumlah faktor iklim turut serta berpengaruh terhadap perkembangan tanaman 

kakao, seperti curah hujan, temperatur, dan sinar matahari.  Tanaman kakao 

tumbuh dengan baik pada areal dengan curah hujan 1100 – 3000 mm per tahun 

dan temperatur maksimum 30 – 32 ºC dan minimun 18 – 21º C.  Tanaman kakao 

merupakan tanaman yang biasa hidup di hutan sehingga dalam perkembangannya 

membutuhkan naungan untuk mengurangi pencahayaan penuh (Siregar et al., 

2006). 

 

2. Hama yang Menyerang 

 

 

Hama yang sering menyerang tanaman kakao antara lain adalah belalang 

(Valanga nigricornis), ulat jengkal (Hypsidra talaka Walker), kutu putih 

(Planoccos lilaci), penghisap buah (Helopeltis spp.), dan penggerek batang 

(Zeuzera sp.) serta penggerek buah kakao (Conopomorpha cramerella) (Siregar et 

al., 2006). 

 

 

 



2.1 Hama Penghisap Buah Kakao (Helopeltis spp.) 

 

Menurut Borror (1992), hama penghisap buah kakao diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Kerajaan  : Animalia 

Divisi   : Arthropoda 

Kelas   : Insekta 

Ordo   : Hemiptera 

Famili   : Miridae 

Genus   : Helopeltis 

Spesies  : Helopeltis spp. 

 

Telur Helopeltis spp. berwarna putih dengan panjang 1,5 – 2,0 mm, bentuknya 

seperti tabung gas, tetapi sedikit bengkok dengan penutup bulat dan terdapat dua 

rambut pada satu ujung.  Telur dimasukkan satu-satu dalam jaringan tanaman 

yang lunak dan hanya rambutnya saja yang terlihat dari luar.  Umumnya telur 

diletakkan pada tangkai daun atau urat-urat daun yang besar.  Setiap ekor 

serangga betina mampu meletakkan telur rata-rata 18 butir.  Telur akan menetas 

setelah 4 – 5 hari tergantung temperatur (Kalshoven, 1981). 

 

Nimfa ramping dengan warna merah dan kuning.  Perkembangan nimfa ada 5 

instar dengan jangka waktu berkisar antara 11 – 13 hari.  Jika udara panas total 

periode nimfa lebih kurang 3 minggu, namun bila udara dingin periode nimfa 

dapat mencapai waktu 6 minggu (Pracaya, 2009).  Lama pergantian kulit pertama, 

kedua, ketiga dan keempat adalah 2 – 3 hari sedangkan lamanya pergantian kulit 

kelima berkisar 3 – 4 hari.  Nimfa instar pertama berwarna cokelat bening yang 

kemudian berubah menjadi cokelat.  Untuk nimfa instar dua, tubuh berwarna 



cokelat muda, antena berwarna cokelat tua, tonjolan pada thoraks mulai terlihat.  

Nimfa instar ketiga tubuh berwarna cokelat muda, antena berwarna cokelat tua, 

tonjolan pada thoraks terlihat jelas dan bakal sayap mulai terlihat.  Untuk nimfa 

instar keempat dan kelima memiliki ciri yang sama (Atmadja, 2003). 

 

Serangga dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 7 – 9 mm dan lebar 2 mm serta 

memiliki kaki dan antena yang sangat panjang dengan warna tubuh bermacam-

macam ada yang hitam, merah, orange, kuning dan hijau.  Betina dewasa mampu 

bertahan hidup 7 – 16 hari sedangkan jantan dewasa mampu bertahan hidup 

selama 6 – 37 hari (Atmadja, 2003).  Serangga betina dewasa mampu 

menghasilkan telur berkisar antara 30 – 60 butir dalam satu siklus hidupnya, 

bahkan beberapa jenis (spesies) ada yang menghasilkan sampai 500 butir telur 

(Atmadja, 2003). 

 

1. Gejala Serangan 

 

Nimfa dewasa merusak dengan cara menusukkan bagian mulutnya yang 

berbentuk seperti tabung ke dalam jaringan daun, batang dan buah yang berwarna 

hijau dan lunak. Sebelum makan, ludah yang beracun dimasukan terlebih dahulu 

ke dalam se-sel tanaman.  Mula-mula akan terlihat seperti ada cairan berwarna tua 

di sekitar tusukkan, kemudian akan berubah warna menjadi cokelat muda pada 

pusatnya dan hitam pada tepiannya.  Pada bagian batang yang terluka, akan 

terlihat celah memanjang. Selain itu pucuk muda yang terserang akan mati, pada 

buah yang terserang sering juga diserang jamur sehingga buah akan menjadi 

busuk dan berkerut.  Serangan nimfa pada bibit yang berumur 2 – 3 bulan 

menyebabkan pertumbuhan bibit terhambat (Pracaya, 2009). 



B. Pengendalian Hayati  

 

Pengendalian hayati adalah pengendalian semua makhluk hidup yang dianggap 

sebagai OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dengan cara memanfaatkan 

musuh alami, memanipulasi  inang, lingkungan atau musuh alami itu sendiri.  

Pengendalian hayati bersifat ekologis dan berkelanjutan. Ekologis berarti 

pengendalian hayati harus dilakukan melalui pengelolaan ekosistem pertanian 

secara efisien dengan sedikit mungkin mendatangkan akibat samping negatif bagi 

lingkungan hidup.  Sedangkan berkelanjutan dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk bertahan dan menjaga upaya agar tidak merosot atau menjaga agar suatu 

upaya terus berlangsung (Purnomo, 2010). 

 

Pengendalian hayati memiliki arti khusus, karena pada umumnya beresiko kecil, 

tidak mengakibatkan resurgensi, tidak membahayakan kesehatan manusia 

maupun lingkungan dan tidak memerlukan banyak input luar.  Pengendalian ini 

secara terpadu diharapkan dapat menciptakan kondisi yang tidak mendukung bagi 

kehidupan organisme penyebab penyakit atau mengganggu siklus hidupnya.  

Beberapa mikroorganisme entomopatogen baik bakteri, jamur maupun virus, 

dapat digunakan untuk mengendalikan populasi hama serta terbukti aman bagi 

parasitoid dan predator (Untung, 2001). 

 

Jamur entomopatogen B. bassiana memproduksi beauvericin yang mengakibatkan 

gangguan pada fungsi hemolimfa dan inti sel serangga inang.  Seperti umumnya 

jamur, B. bassiana menginfeksi serangga inang melalui kontak fisik, yaitu dengan 

menempelkan konidia pada integumen.  Perkecambahan konidia terjadi dalam      

1 – 2  hari kemudian dan menumbuhkan miselianya di dalam tubuh inang.  



Serangga yang terinfeksi biasanya akan berhenti makan sehingga menyebabkan 

imunitasnya menurun, 3 – 5 hari kemudian mati dengan ditandai adanya 

pertumbuhan konidia pada integumen. 

 

 

C. Beauveria bassiana 

 

Jamur entomopatogen penyebab penyakit pada serangga ini pertama kali 

ditemukan oleh Agostino bassi di Beauce (Perancis), yang kemudian mengujinya 

pada ulat sutera Bombyx mori.  Penelitian tersebut bukan saja sebagai penemuan 

penyakit pertama pada serangga, tetapi juga yang pertama untuk binatang.  

Sebagai penghormatan kepada Agostino Bassi, jamur ini kemudian diberi nama 

Beauveria bassiana (Soetopo & Indrayani, 2007). 

 

Menurut Barnett (1960)  dalam A. Prasasya (2008), B. bassiana dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Amastigomycota 

Sub Divisi  : Deutromycotina 

Kelas   : Deutromycetes 

Ordo   : Moniliales 

Famili   : Moniliaceae 

Genus   : Beauveria 

Spesies : Beauveria bassiana 

B.  bassiana adalah jamur mikroskopik dengan tubuh berbentuk benang-benang 

halus (hifa).  Kemudian hifa-hifa tadi membentuk koloni yang disebut miselia. 

Jamur ini tidak dapat memproduksi makanannya sendiri, oleh karena itu ia 

bersifat parasit terhadap serangga inangnya.  Jika dilihat dengan kaca pembesar, 



spora jamur ini ternyata tumbuh berkelompok, sehingga berupa bola-bola spora 

(McCoy et al., 1988 dalam Ariani, 2003). 

B. bassiana juga dikenal sebagai penyakit white muscardine karena miselia dan 

konidia (spora) yang dihasilkan berwarna putih.  Bentuknya spora oval, dan 

tumbuh secara zig zag pada konidiofornya dan biasanya cukup kelihatan pada 

badan inangnya.  Jamur ini memiliki kisaran inang serangga yang sangat luas, 

meliputi ordo Lepidoptera, Coleoptera, dan Hemiptera.  Selain itu, infeksinya juga 

sering ditemukan pada serangga-serangga Diptera maupun Hymenoptera (McCoy 

et al., 1988 dalam Ariani, 2003). 

 

B. bassiana masuk kedalam tubuh serangga melalui penetrasi di ruas tubuh 

serangga.  Spora jamur B. bassiana masuk ke tubuh serangga inang melalui kulit, 

saluran pencernaan, spirakel dan lubang lainnya.  Selain itu inokulum jamur yang 

menempel pada tubuh serangga inang dapat berkecambah dan berkembang 

membentuk tabung kecambah, kemudian masuk menembus kutikula tubuh 

serangga.  Penembusan dilakukan secara mekanis dan atau kimiawi dengan 

mengeluarkan enzim atau toksin.  Jamur ini selanjutnya akan mengeluarkan racun 

beauvericin yang membuat kerusakan jaringan tubuh serangga.  Dalam hitungan 

hari, serangga akan mati.  Setelah itu, miselia jamur akan tumbuh keseluruh 

bagian tubuh serangga.  Serangga yang terserang jamur Beauveria bassiana akan 

mati dengan tubuh mengeras seperti mumi dan tertutup oleh benang-benang hifa 

berwarna putih (Arifin, 2010). 

 

 



B. bassiana memproduksi toksin yang disebut beauvericin.  Antibiotik ini dapat 

menyebabkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan nukleus serangga, sehingga 

mengakibatkan pembengkakan yang disertai pengerasan pada serangga yang 

terinfeksi.  Selain secara kontak, B. bassiana juga dapat menginfeksi serangga 

melalui inokulasi atau kontaminasi (Arifin, 2010). 

 

 

D. Konsentrasi Spora 

 

Keberhasilan pengendalian hama dengan jamur entomopatogen juga ditentukan 

oleh konsentrasi jamur yang diaplikasikan (Hall 1980), yaitu kerapatan spora 

dalam setiap mililiter air.  Jumlah spora berkaitan dengan banyaknya biakan jamur 

yang dibutuhkan setiap hektar.  Kerapatan spora yang dibutuhkan untuk 

mengendalikan hama bergantung pada jenis dan populasi hama yang akan 

dikendalikan (Tohidin et al., 1993; Wikardi, 1993).  

 

Pada tanaman pangan, kerapatan spora yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan 

dengan pada tanaman perkebunan.  Untuk mengendalikan hama ulat daun kelapa 

sawit (Darna catenata) hanya dibutuhkan kerapatan spora B. bassiana 39,90 x 

10
6
/ml untuk mencapai mortalitas 100% (Daud et al., 1993). 

 

E. Penambahan Bahan Pembawa 

 

Tidak semua spora jamur entomopatogen yang diaplikasikan berhasil mencapai 

sasaran karena mobilitas serangga yang tinggi terutama hama dari ordo 

Homoptera dan Hemiptera, cara aplikasi yang tidak benar serta adanya proses 

ganti kulit pada serangga.  Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah 



dengan menambahkan bahan pembawa (carrier) sebagai makanan cadangan 

(starter) bagi spora sebelum berhasil menginfeksi serangga.  Dengan demikian, 

spora yang gagal menginfeksi serangga masih dapat bertahan dengan makanan 

cadangan. 

 

Media SDB (Sabouraud Dextrose Broth) yang diperkaya dengan tepung jangkrik 

dapat meningkatkan kerapatan dan viabilitas (perkecambahan) spora B. bassiana 

(Herlinda, 2006).  Kandungan nutrisi media SDB yang diperkaya dengan tepung 

jangkrik menambah energi yang terdapat di dalam media, berupa khitin dan 

protein.  Kedua zat tersebut merupakan energi yang banyak terdapat pada 

integument serangga.  Dengan demikian, adanya penambahan zat-zat tersebut 

dapat menghambat penurunan viabilitas. 

 

Sebelum menemukan hama inang, jamur entomopatogen memerlukan lingkungan 

yang sesuai seperti tersedianya nutrisi yang cukup agar viabilitas spora tetap 

tinggi dan spora tidak mengalami kekeringan (desiccation) bahkan kematian 

sebelum proses infeksi.  Viabilitas yang tinggi sangat menentukan keefektifan 

jamur entomopatogen (James & Jaronski, 2000 dalam James, 2001). 
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