
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tanaman Gamal (Gliricidia maculata Hbr.)  

 

1. Klasifikasi Tanaman Gamal 

Menurut Wikipedia (2009a), klasifikasi tanaman gamal sebagai berikut : 

Regnum  : Plantae 

Divisio   : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Famili   : Fabaceae 

Subfamili : Faboideae 

Genus   : Gliricidia 

Species   : Gliricidia maculata Hbr. 

 

2.   Morfologi Tanaman Gamal (G. maculata) 

Gamal merupakan jenis perdu atau pohon dengan tinggi mencapai 2-15 

meter (Gambar 1). Batangnya tegak dengan permukaan kulit yang halus, 

beralur dan berwarna coklat keabu-abuan. Daunnya majemuk menyirip 

dengan jumlah daun 7-17 pasang dengan posisi saling berhadapan kecuali di 

bagian ujung ibu tangkai daun, helaian daun berbentuk jorong atau lanset, 

dengan panjang 15-30 cm, berambut ketika muda, ujung daun runcing 

dengan pangkal daun membulat. Helaian anak daun gundul, tipis, hijau di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Plant
http://id.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://id.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://id.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://id.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Faboideae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gliricidia&action=edit&redlink=1
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atas dan keputih-putihan di sisi bawahnya. Umumnya daun tananam gamal 

gugur di musim kemarau (Wikipedia, 2008b). 

  
 

Gambar 1. Pohon gamal (G. maculata)  

 

3. Penyebaran dan Habitat Tanaman Gamal (G. maculata) 

 

Gamal (G. maculata) merupakan tumbuhan asli daerah tropis. Pantai Pasifik 

di Amerika Tengah. Di daerah tropis seperti Meksiko, Amerika Tengah dan 

Selatan tanaman gamal telah lama dibudidayakan dan tumbuh secara alami. 

Pada awal tahun 1600-an, para penjajah Spanyol mengintroduksi gamal ke 

Filipina, kemudian pada tahun 1800-an tanaman gamal masuk ke Sri Lanka. 

Sejak saat itu, jenis tumbuhan ini tersebar hingga mencapai negara-negara 

Asia lainnya termasuk Indonesia (sekitar 1900), Malaysia, Thailand dan 

India (Plantus, 2008). Pada habitat aslinya, gamal tumbuh subur di daerah 

beriklim sub-lembab pada kisaran rata-rata suhu minimum tahunan 20—

29°C, dan rata- rata suhu maksimumnya di bawah 42°C (Plantus, 2008). 
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Tanaman ini tahan hidup pada daerah iklim dengan musim kering sampai 

lima bulan dan curah hujan tahunan 900-1.500 mm. Gamal banyak dijumpai 

pada ketinggian 1.500 m dpl (di atas permukaan laut). Gamal tumbuh secara 

alami pada tahap awal atau pertengahan suksesi dari tipe-tipe vegetasi yang 

mengalami gangguan, seperti daerah bukit berpasir di pantai, tepi-tepi 

sungai, dan dataran tergenang (Plantus, 2008). 

 

Tanaman gamal juga dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah, baik yang 

bersifat basa maupun asam, namun lebih toleran pada tanah asam dan tidak 

subur. Tunas-tunas gamal akan tumbuh kembali setelah mengalami 

kebakaran (Plantus, 2008). 

 

4.    Manfaat Dan Kandungan Kimia Tanaman Gamal 

 

Daun, batang muda dan kulit batang gamal biasa dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak, terutama pada daerah yang kekurangan air. Batang gamal juga dapat 

dimanfaatkan sebagai kayu bakar, arang, furnitur lokal, dan bahan 

konstruksi. Tanaman gamal biasa ditanam pada ladang-ladang perkebunan 

kopi, coklat dan teh sebagai pelindung atau peneduh. Pohon-pohon gamal 

dapat ditanam untuk mereklamasi lahan-lahan gundul atau pada lahan-lahan 

yang didominasi oleh alang-alang. Biji, daun dan akar gamal dapat 

digunakan sebagai rodentisida dan pestisida setelah terlebih dahulu dilakukan 

fermentasi (Plantus, 2008). 

Perakaran gamal merupakan penambat nitrogen yang baik. Tanaman ini 

berfungsi sebagai pengendali erosi dan gulma terutama alang-alang. Bunga-

http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Erosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gulma
http://id.wikipedia.org/wiki/Alang-alang
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bunga gamal merupakan pakan lebah yang baik, dan dapat pula dimakan 

setelah dimasak (Wikipedia, 2008b). 

Daun gamal mengandung banyak protein dan mudah dicerna khususnya 

untuk ternak ruminansia sehingga cocok untuk pakan ternak. Selain itu daun-

daun dan ranting tanaman gamal dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau 

untuk memperbaiki kesuburan tanah (Wikipedia, 2009a). 

Daun-daun, biji dan kulit batang gamal mengandung zat yang bersifat racun 

bagi manusia dan ternak, kecuali ternak ruminansia. Dalam jumlah kecil, 

ekstrak bahan-bahan itu digunakan sebagai obat bagi berbagai penyakit kulit, 

rematik, sakit kepala, batuk, dan luka-luka tertentu. Ramuan bahan-bahan itu 

digunakan sebagai pestisida dan rodentisida alami. Gliricidia berasal dari 

bahasa Latin yang berarti racun tikus (Wikipedia, 2008b). 

Tanaman gamal sangat bermanfaat bagi ternak, tetapi tingkat racunnya juga 

sudah lama dikenal. Di Amerika Tengah, tumbuhan daun dan kulit kayu 

dicampur dengan rebusan biji jagung digunakan sebagai racun binatang 

pengerat (rodenticidal). Di beberapa daerah pesisir Jawa Barat, kulit batang 

dan biji gamal digunakan sebagai campuran bahan pembuat racun ikan 

(Manglayang Farm, 2006).  Gamal mengandung senyawa toksik dikumerol, 

suatu senyawa yang mengikat vitamin K dan dapat mengganggu sistem 

peredaran darah serta menggumpalkan darah pada hewan (Manglayang 

Farm, 2006). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lebah
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruminansia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ternak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rematik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pestisida
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodentisida&action=edit&redlink=1
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Struktur kimia senyawa dikumerol dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Dikumerol (Nextbio, 2009) 

Dikumerol diperkirakan merupakan hasil konversi dari kumarin yang 

disebabkan oleh bakteri ketika fermentasi. Meskipun kumarin tidak beracun, 

ketika berubah menjadi senyawa dikumerol berbahaya bagi tubuh 

pengonsumsinya, terutama pada ternak kelinci dan unggas (Manglayang 

Farm, 2006). 

Struktur senyawa kimia kumarin dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

         Gambar 3. Coumarin (Phytochemical, 2009) 

 

Fakta lapangan menunjukkan tidak banyak ternak ruminansia yang 

keracunan dikumerol yang disebabkan oleh daun gamal (Manglayang Farm, 

2006). Senyawa kimia lain yang dimiliki tanaman gamal adalah HCN (asam 

sianat). Meskipun kandungan HCN dalam gamal tergolong rendah senyawa 

ini mampu mengganggu sistem pernafasan. Jika HCN masuk ke dalam 
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saluran pernafasan atau terikat bersama oksigen, dimana oksigen dalam 

darah terikat oleh senyawa HCN sehingga akan sulit bernafas (Manglayang 

Farm, 2006). 

Daun gamal juga mengandung senyawa tanin yang efektif untuk 

mengendalikan ulat dan hama penghisap buah lada (Dasynus piperis) (Luki, 

2009). Zat lain yang perlu diperhatikan dalam tanaman gamal adalah nitrat. 

Nitrat tidak terlalu beracun terhadap ternak, tetapi pada jumlah yang banyak 

dapat menyebabkan keracunan nitrat (nitrate poisoning). Nitrat yang secara 

alamiah terdapat pada tanaman di rubah menjadi nitrit oleh proses 

pencernaan, nitrit dikonversi menjadi amonia. Kemudian amonia di konversi 

lagi menjadi protein oleh bakteri dalam rumen. Apabila ternak sapi 

mengkonsumsi banyak hijauan yang mengandung nitrat dalam jumlah besar, 

nitrit akan terakumulasi di dalam rumen (Manglayang Farm, 2006). 

Di dalam tubuh, nitrit diserap ke dalam sel darah merah dan bersatu dengan 

molekul pengangkut oksigen, hemoglobin, sehingga membentuk 

methemoglobin. Tetapi methemoglobin tidak dapat membawa oksigen secara 

efisien seperti hemoglobin, akibatnya pernafasan dan detak jantung ternak 

meningkat. Darah dan lapisan kulit hewan ternak akan berubah warna 

menjadi biru kecoklatan, otot gemetar, sempoyongan dan bila tidak segera 

ditangani dapat mati lemas (Manglayang Farm, 2006). 

Tanaman gamal juga memiliki molekul alkaloid yang belum dapat 

diidentifikasi, senyawa pengikat protein yang tergolong zat anti nutrisi dan 
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tannin walaupun dalam konsentrasi cukup rendah dibandingkan tumbuhan 

Kaliandra (Calliandra calothrysus) (Makati, 2009). 

 

B.   Hama Penggerek Batang Lada (L. piperis) 

 

1. Klasifikasi Hama Penggerek Batang Lada  

Menurut Zipcodezoo (2008), klasifikasi hama L. piperis adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class  : Insecta 

Subclass : Dicondylia 

Ordo  : Coleoptera 

Subordo : Polyphaga 

Famili : Curculionidae 

Superfamili : Curculionoidea 

Genus : Lophobaris 

Species  : Lophobaris piperis  Marsh. 

 

2.    Biologi Penggerek Batang Lada 

 

Penggerek batang lada sering disebut juga kumbang bermoncong yang 

merupakan famili dari Curculionidae. Anggotanya dijumpai sebagai 

serangga hama penggerek batang pada tanaman lada. Penggerek batang 

lada biasanya  menyerang bunga, pucuk daun dan cabang-cabang muda 

tumbuhan lada. Kerusakan terberat akibat hama ini adalah serangan larva 

dengan cara menggerek batang atau cabang tanaman lada sehingga 
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cabang atau batang tanaman lada tersebut mengering dan mati 

(Kalshoven, 1981).  

 

Perkembangan pradewasa kumbang penggerek batang berlangsung  

± 2 bulan dan imagonya hidup selama 1-1,5 tahun dengan lama waktu 

perkembangan dari telur sampai dewasa antara 45-60 hari kemudian 

penggerek batang lada dewasa keluar dari cabang untuk kawin dan 

berkembang biak. Populasi penggerek batang dapat ditemui sepanjang 

tahun dalam berbagai stadium (telur, larva, pupa dan imago), hanya 

proporsinya berbeda berdasarkan musim (Triwasa, 2005). 

 

Penggerek batang lada banyak dijumpai pada musim hujan. Pada awal 

musim hujan, penggerek batang lada banyak di temukan dalam bentuk 

telur dan larva, sedangkan pada pertengahan musim hujan banyak 

ditemui dalam bentuk pupa dan imago dan pada akhir musim hujan 

kembali ditemukan banyak dalam bentuk telur dan larva. (Deciyanto dan 

Suprapto, 1996). 

 

a. Telur 

 

Penggerek batang meletakkan telur dengan cara melubangi bagian bawah 

kulit batang atau cabang. Satu kali peletakkan telur berkisar antara 1 - 3 

butir. Telur berwarna putih kekuningan. Telur menetas setelah ± 7 hari 

dan keluar larva berwarna putih kotor dan pada bagian kepala berwarna 

kuning pucat hingga coklat kekuningan (Triwasa, 2005). 
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b. Larva 

 

Larva penggerek batang lada berwarna putih kotor dengan kepala 

berwarna kuning pucat hingga kekuningan. Panjang larva awal 1 mm dan 

pada larva akhir 8 mm. Larva akan menjadi pupa yang terbentuk dalam 

kokon setelah berumur 28 hari. Larva kumbang moncong ini membuat 

lubang bulat dekat pangkal percabangan muda dan kemudian masuk dan 

menggerek ke dalam jaringan tanaman lada. Larva penggerek batang lada 

dapat diparasitasi oleh tawon kecil (Spathius sp). Tawon betina Spathius 

sp meletakkan telur ke dalam  lubang gerekan cabang pohon dan 

meletakkan telur dekat pada larva penggerek batang lada. Larva Spathius 

sp tersebut mengisap cairan tubuh larva penggerek batang lada sampai 

cairan tubuh habis dan larva mati (Direktorat Perlindungan Pertanian, 

2002). 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 4. Larva L. piperis (Direktorat Perlindungan Pertanian, 2002) 
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c. Pupa 

 

Pupa penggerek batang lada berwarna putih kotor hingga kekuningan 

yang terbentuk dalam kokon dan setelah berumur 19 hari pupa tersebut 

kemudian menjadi imago (kumbang) (Triwasa, 2005). 

 

 

d.  Imago 

 

Imago  penggerek batang lada berwarna hitam. Pada kepala terdapat 

bagian yang mengalami pemanjangan (rostrum), bentuknya  seperti 

belalai dan mengarah ke bawah (Gambar 5) (Triwasa, 2005). 

     

 
 

                  Gambar 5. L. piperis dalam cabang gerekan 

 

 

Imago penggerek batang lada sangat peka terhadap sentuhan dan getaran. 

Imago berdiam diri tak bergerak seperti mati dan kemudian menjatuhkan 

diri bila disentuh. Imago  juga tidak menyukai sinar matahari langsung. 

Karena itu pada siang hari imago penggerek batang lada bersembunyi 

pada tempat-tempat  terlindungi dari cahaya (Triwasa, 2005). 
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Gejala serangan imago penggerek batang lada umumnya berupa bekas 

gigitan pada bagian tanaman yang diserang dan bekas gigitan yang 

menghitam karena jaringan tanaman lada rusak dan akhirnya mati. Gejala 

serangan larva penggerek batang pada tanaman lada yaitu cabang layu 

dan menguningnya daun tanaman pada bagian atas gerekan yang 

kemudian mengering. Bagian yang digerek akan mudah patah. Pada 

gejala lanjut dapat ditemukan lubang di sekitar bagian tanaman yang 

terserang, sebagai tempat keluarnya serangga dewasa. Serangga larva 

penggerek batang lada umumnya dimulai pada cabang-cabang buah / 

cabang produksi  (Deciyanto dkk, 1986). 

 

Cabang akan berubah menjadi kuning, coklat, kemudian hitam. Cabang 

lada biasanya akan mati. Lubang gerekan dapat juga ditempati oleh 

serangga-serangga kecil lainnya. Dapat menjadi tempat masuknya 

penyakit tanaman. Pengendalian dengan memotong cabang terserang, 

dimasukkan dalam karung dan dibawa keluar kebun kemudian dibakar 

(Direktorat perlindungan Pertanian, 2002). 

 

C.   Insektisida 

 

Insektisida secara umum adalah senyawa kimia yang digunakan untuk 

membunuh serangga pengganggu (hama serangga). Insektisida dapat 

membunuh serangga dengan dua mekanisme, yaitu dengan meracuni 

makanannya (tanaman) dan dengan langsung meracuni serangga tersebut 

(Anggrek, 2006). 
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Menurut Anggrek (2006) cara kerja insektisida menurut distribusinya di 

dalam jaringan tanaman, dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

a.  Insektisida Sistemik 

Insektisida sistemik diserap oleh bagian-bagian tanaman melalui stomata, 

meristem akar dan lentisel batang. Serangga akan mati apabila memakan 

bagian tanaman yang mengandung residu insektisida. 

 

b. Insektisida Non-sistemik 

Insektisida non sistemik tidak dapat diserap oleh jaringan tanaman, tetapi 

hanya menempel pada bagian luar tanaman. Lamanya residu insektisida 

yang berada pada permukaan tanaman tergantung jenis bahan aktif dan 

aplikasi. Serangga akan mati apabila memakan bagian tanaman yang 

permukaannya terkena insektisida. Residu insektisida pada permukaan 

tanaman akan luntur oleh hujan. Oleh karena itu dalam aplikasinya harus 

memperhatikan cuaca dan jadwal penyiraman.  

 

c.  Insektisida Sistemik Lokal 

Insektisida ini hanya mampu diserap oleh jaringan daun, akan tetapi tidak 

dapat ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya. Insektisida yang jatuh 

di permukaan daun akan menembus epidermis. 

 

 

Menurut Anggrek (2006), cara masuk insektisida di dalam tubuh 

serangga dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 
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a. Racun Lambung 

Racun lambung adalah insektisida yang mampu membunuh serangga 

setelah masuk ke dalam pencernaan melalui makanan yang dimakan. 

Insektisida yang masuk ke organ pencernaan serangga kemudian diserap 

oleh dinding usus. Oleh karena itu, serangga setelah makan tanaman yang 

disemprot insektisida yang mengandung residu toksik dalam jumlah 

cukup akan mematikan serangga. 

 

b.  Racun Kontak 

Racun kontak adalah insektisida yang masuk ke dalam tubuh serangga 

melalui kulit, trakhea dan mulut serangga. Serangga akan mati apabila 

kontak langsung dengan insektisida tersebut. Kebanyakan racun kontak 

juga berperan sebagai racun perut. 

 

c.  Racun Pernafasan 

Racun pernafasan adalah insektisida yang masuk melalui trakhea 

serangga dalam bentuk partikel mikro yang melayang di udara. Serangga 

akan mati bila menghirup partikel mikro insektisida yang toksik dalam 

jumlah cukup. Kebanyakan racun pernafasan berupa gas, asap, maupun 

uap dari insektisida cair. 


