
 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut Purwono et al. (2002) spesies asing invasif adalah spesies flora 

ataupun fauna, termasuk mikroorganisme yang hidup di luar habitat alaminya, 

tumbuh dengan pesat sehingga menjadi gulma, hama, dan penyakit pada 

spesies-spesies asli.  Umumnya, invasi terjadi karena suatu kompetisi.  Spesies 

invasif selalu berkompetisi dengan spesies lain untuk mendapatkan sumber 

daya sebanyak-banyaknya.  Salah satu caranya adalah dengan tumbuh dan 

berkembang biak secepat mungkin.  Salah satu dampak invasif adalah 

mengeliminasi spesies asli dari kompetisi sumber daya.  Selain tumbuh dan 

berkembang dengan cepat, tumbuhan invasi juga melakukan interaksi yang 

kompleks dengan spesies aslinya. 

 

Mantangan (Merremia peltata) adalah salah satu spesies yang bersifat invasif, 

merupakan jenis liana berkayu dari famili Convolvulaceae, berkembang biak 

secara cepat dan berpotensi mematikan tumbuhan lainnya secara bertahap, 

sehingga akan merusak ekologi yang ada (Kirkham, 2005).  Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan 

Selatan (TNBBS) pada tahun 2008 luas invasi mantangan sudah mencapai 
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sekitar 7.000 hektar (Irianto dan Tjitrosoedirdjo, 2010), di perkirakan akan 

terus bertambah luas dari tahun ke tahun.  Perkembangan mantangan sangat 

cepat dan mampu menutupi hutan sekunder maupun primer.  Hal ini sangat 

merugikan dalam segi ekologis dan ekonomis sehingga perlu diadakan 

penanganan serius.  

 

Salah satu cara penanganan yang aman adalah memanfaatkan musuh alami. 

Larva serangga pemakan daun mantangan merupakan salah satu musuh alami 

yang berpotensial untuk mengendalikan invasi mantangan.  Hasil studi 

pendahuluan di Fakultas Pertanian (belakang gedung Jurusan Peternakan) 

Universitas Lampung menunjukkan mantangan yang diserang larva ngengat 

bulu (Ochyrotica celebica) dengan tingkat serangan yang cukup berat  

(Gambar 1).  Mengingat cukup beratnya serangan larva ngengat bulu terhadap 

daun mantangan, sehingga memungkinkan serangga ini untuk mengendalikan 

perkembangan tumbuhan mantangan.  
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     Gambar 1. A. Daun mantangan (M. peltata) yang terkena serangan ngengat 

               bulu (O. celebica). B. Larva ngengat bulu (O. celebica). 
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Untuk memanfaatkan musuh alami sebagai agen pengendali hayati perlu kajian 

mendalam mengenai biologi dari serangga tersebut.  Sampai saat ini masih 

sangat sedikit informasi mengenai bioekologi ngengat bulu.  Maka dari itu, 

dilakukan penelitian untuk mengkaji biologi ngengat bulu sehingga dapat 

dijadikan sebagai musuh alami tumbuhan mantangan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Mengamati siklus hidup ngengat bulu yang menyerang mantangan. 

2. Mengukur intensitas serangan larva ngengat bulu terhadap daun mantangan. 

3. Mengetahui sifat makan ngengat bulu (monofagus atau polifagus). 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

kemampuan serangan ngengat bulu terhadap daun mantangan dan potensinya 

sebagai agen pengendali hayati mantangan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Spesies invasif tumbuh dengan pesat di luar habitat alaminya, sehingga 

mengalahkan spesies yang ada pada habitat tersebut.  Salah satu spesies invasif 

adalah mantangan yang menyebar sangat cepat di daerah TNBBS, pada tahun 
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2008 telah menutup area seluas 7.000 hektar dan berpotensi terus bertambah.  

Penyebaran mantangan harus segera dikendalikan.  Salah satu cara 

mengendalikan mantangan secara aman dan tanpa merusak ekosistem di sekitar 

yaitu pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami. 

   

Salah satu organisme yang dapat digunakan sebagai musuh alami adalah dari 

jenis serangga.  Hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan ditemukan 

serangga ngengat bulu (O. celebica) yang menyerang daun mantangan secara 

ganas.  Hal ini memungkinkan serangga ini dijadikan sebagai agen pengendali 

hayati untuk mengendalikan mantangan.  Informasi mengenai aspek bioekologi 

ngengat bulu sangat terbatas untuk itu perlu pengkajian aspek bioekologi 

ngengat bulu agar dapat dipakai sebagai agen pengendali hayati mantangan.   

 

Pada penelitian ini kajian difokuskan pada aspek biologi ngengat bulu, yang 

menyangkut siklus hidup dan intensitas serangannya terhadap daun mantangan.  

Pengamatan tentang siklus hidup ngengat bulu  dilakukan dari telur sampai 

menjadi ngengat dewasa serta mengukur intensitas kerusakan daun mantangan.  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang siklus 

hidup dan intensitas serangan ngengat bulu agar dapat digunakan sebagai agen 

pengendali hayati tumbuhan mantangan. 

 


