
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tanaman Mahkota Dewa 

 

 

1.  Klasifikasi dan Ciri Morfologi  

 

Tanaman mahkota dewa memiliki nama ilmiah Phaleria macrocarpa Boerl., 

dengan nama sinonim Phaleria papuana.  Nama umum dalam bahasa Indonesia  

adalah ‘ mahkota dewa’ atau di Sumatra disebut dengan ‘simalakama’ (Stang, 

2004; Anonim, 2008).  Adapun klasifikasinya ialah sebagai berikut (Stang, 2004):  

Kingdom : Plantae 

Filum  : Tracheophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Malvales  

Famili  : Thymelaeaceae 

Genus  : Phaleria 

Nama Botani : Phaleria macrocarpa Boerl. 

 

Tanaman mahkota dewa berbentuk pohon, berumur panjang (perenial), tingginya 

1-2,5 meter.  Akarnya tunggang, batangnya silindris, berkayu, tegak, berwarna 

cokelat, dengan permukaan yang kasar.  Percabangannya simpodial dengan arah 

cabang miring ke atas.  Daunnya tunggal, bertangkai pendek, tersusun berhadapan 
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(folio oposita), berwarna hijau tua, bentuk lonjong hingga lanset, panjang 7-10 

cm, dan lebar 2-2,5 cm.  Helaian daunnya tipis, dengan ujung dan pangkal 

runcing, serta tepi rata, dan pertulangan daunnya menyirip (pinnate), sedangkan 

permukaan daunnya licin (Anonim, 2008). 

 

Tanaman ini berbunga tunggal, yang muncul di sepanjang batang dan ketiak daun, 

bertangkai pendek, dengan mahkota berbentuk tabung (tubulosus) dan warnanya 

putih.  Buah mahkota dewa berbentuk bulat, berukuran 3-5 cm.  Buah muda 

berwarna hijau dan setelah tua menjadi merah.  Buah tersebut berdaging warna 

putih, berserat dan berair.  Di dalam buah terdapat biji yang berbentuk bulat, keras 

dan berwarna cokelat, dan dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman  

( Anonim, 2008). 

 

2. Mahkota Dewa Sebagai Tanaman Obat 

 

Tanaman mahkota dewa pada awalnya berasal dari Papua dan selanjutnya telah 

menyebar ke berbagai negara tropik.  Menurut Hendra et al. (2011) tanaman ini, 

antara lain pada buahnya mengandung berbagai zat bioaktif dari jenis-jenis 

senyawa fenolik dan flavonoid yang memiliki daya kerja sebagai anti-oksidan dan 

anti-inflammatori.  Kandungan berbagai zat-zat tersebut menyebabkan tanaman 

mahkota dewa telah dikenal luas sebagai tanaman obat yang digunakan untuk 

menyembuhkan penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, penyakit hati, 

gangguan ginjal, stroke, migraine, serta berbagai penyakit kulit dan alergi   

( Hendra et al., 2011). 
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3.  Hama Tanaman Mahkota Dewa 

 

 

Tanaman mahkota dewa tergolong dalam Famili Thymelaeaceae.  Selain mahkota 

dewa (genus Phaleria) jenis-jenis tanaman lain yang tergolong dalam famili 

tersebut adalah beberapa macam tanaman penghasil gaharu (genus Aquilaria dan 

Gonystylus) serta tanaman akar keras (Enkleia malaccensis).  Dari beberapa jenis 

tanaman tersebut, gaharu merupakan tanaman yang telah lama dikenal memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi (Irianto, 2009).   

 

 

Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman mahkota dewa belum banyak 

dilaporkan.  Hal ini antara lain diduga karena kandungan zat-zat bioaktif yang 

terdapat pada tanaman tersebut juga bersifat non-preferensi atau antibiosis 

terhadap serangga.  Menurut Kurniawi (2010), umumnya hanya semut yang sering 

dijumpai berasosiasi dengan tanaman mahkota dewa.  Selanjutnya baru pada akhir 

2010 Mardiningsih dan Willis (2010) menginformasikan pengendalian ulat daun 

mahkota dewa.  Serangga yang dimaksud diduga serupa dengan genus Heortia 

(Lepidoptera : Crambidae) yang telah lebih dulu diketahui sebagai hama perusak 

daun tanaman penghasil gaharu di berbagai negara (Kalita et al., 2002; Irianto., 

2009). 
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B.  Hama  Heortia  sp. 

 

1.  Klasifikasi dan Ciri Morfologi 

 

Serangga hama pemakan daun mahkota dewa Heortia  sp. adalah ulat yang fase 

dewasanya berupa ngengat sehingga tergolong dalam ordo Lepidoptera.  Adapun 

klasifikasinya secara lengkap ialah sebagai berikut (International Barcode of Life 

Project, 2009): 

 Kingdom  : Animalia 

 Filum  : Arthropoda  

 Kelas  : Insecta  

 Ordo  : Lepidoptera  

 Famili  : Crambidae  

 Subfamili : Odontiinae  

 Genus  : Heortia  

 

Genus Heortia terdiri atas beberapa spesies, di antaranya adalah Heortia 

vitessoides, H. dominalis, dan  H. poliplagalis.  Selain hal itu disebutkan pula 

bahwa genus Heortia memiliki nama sinonim  Eteta [Walker] dan Tyspana  

[Moore] (Wikipedia, 2011). 

 

 

Serangga Heortia  telah menyebar dan dapat ditemukan di Asia Selatan seperti 

India, Asia Tenggara (Indonesia dan Thailand), Asia Timur (Hongkong dan 

Taiwan), serta Australia.  Larva ditemukan hidup dan makan daun pada 

padatanaman Rhus, berbagai jenis tanaman penghasil gaharu Aquilaria spp. dan 

juga pada  Phaleria macrocarpa. Larva-larva tersebut hidup secara berkelompok 
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pada sejumlah daun yang dijalin dengan zat sutera lengket dari kelenjar pada 

mulutnya. Larva  berwarna hijau pucat dengan garis hitam yang jelas pada  setiap 

sisinya.  Larva kemudian menjatuhkan diri di tanah dan menjadi pupa di tanah.  

Adapun serangga imagonya berupa ngengat yang mempunyai rentang sayap 

sekitar 30 mm. Ciri sayap ngengat tersebut ialah memiliki pola hitam dan kuning 

pucat pada sayap depan serta warna putih dengan pinggiran hitam yang jelas pada 

sayap belakang (Wikipedia, 2011). 

 

 

2.  Heortia  sp.  Sebagai Hama 

 

 

Heortia sp. di India sejak 1998 telah diketahui menjadi hama yang daya rusaknya 

cukup besar pada beberapa jenis tanaman penghasil gaharu antara lain Aquilaria 

spp. dan Gyrinops  spp. (Kalita et al., 2001;  Gurung et al., 2002).  Gaharu atau 

dalam bahasa Inggris disebut dengan agarwood atau aloeswood adalah resin 

dalam batang kayu yang terbentuk dari jenis-jenis pohon Famili Thymelaeaceae 

genus Aquilaria  dan Gyrinops tersebut.   Pemanfaatan gaharu yang paling banyak 

adalah dalam bentuk bahan baku kayu bulat, cacahan, atau bubuk. Aroma harum 

dengan cara membakar secara sederhana banyak dilakukan oleh masyarakat 

Timur Tengah, sedangkan penggunaan yang lebih bervariasi banyak dilakukan di 

Cina, Korea, dan Jepang seperti bahan baku industri parfum, obat-obatan, 

kosmetika, dupa, dan pengawet berbagai jenis perlengkapan pada kegiatan 

keagamaan (Anonim, 2010). 

 

Di Indonesia tanaman gaharu semula adalah tanaman yang hidup di hutan dengan 

ekosistem yang stabil.  Pada saat tanaman gaharu mulai dibudidayakan secara 
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monokultur maka diketahui adanya serangan hama yang signifikan yaitu ulat 

daun.  Pada musim hujan yang berlangsung sepanjang tahun 2009 dan 2010 telah 

diketahui adanya serangan yang berat pada tanaham-tanaman gaharu yang 

menyebabkan banyak tanaman mengalami kematian. Pada saat terkena serangan 

yang berat daun-daun tanaman tersebut terlihat meranggas dan hanya tertinggal 

tulang daun.  Dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa wilayah pengembangan 

tanaman gaharu  yang terserang hama tersebut ialah di Sanggau (2007), KHDTK 

(Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Carita di Banten (2008), dan Mataram 

(2009)   (Irianto et al., 2010).   

 


