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ABSTRAK

Kumbang Tenebrio molitor atau lebih dikenal sebagai ulat tepung, memiliki nilai
ekonomis karena dapat digunakan sebagai pakan ternak maupun obat bagi
manusia dan mudah dibudidayakan. Ulat tepung belum dimanfaatkan secara
maksimal, sementara ulat tepung secara alami memiliki manfaat yang besar
sebagai pengurai zat-zat organik dan anorganik di alam. Dari penelitian terakhir
ulat tepung diketahui dapat mengurai styrofoam. Penelitian ini dilaksanakan pada
Juli - Agustus 2016 di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dengan tujuan
untuk mengetahui kemampuan berbagai tingkatan stadium larva ulat tepung
dalam mengkonsumsi styrofoam. Penelitian ini menggunakan 10 instar larva ulat
tepung sebagai perlakuan dan 3 kali pengulangan. Data yang diperoleh seperti
berat dan panjang ulat tepung dianalisis menggunakan t-test pada taraf 5%, dan
pertambahan berat dan panjang ulat tepung dianalisis menggunakan Analisis
Ragam (ANARA) serta dilakukan analisis korelasi antara jumlah styrofoam yang
dimakan dengan berat serta panjang ulat tepung. Hasil analisis korelasi antara
panjang dan berat ulat tepung dan jumlah pakan yang dimakan menunjukkan
adanya hubungan positif yang kuat (r = 0,66 dan 0,96). Semakin berat dan
panjang ulat tepung maka semakin banyak styrofoam yang dikonsumsi.

Kata Kunci : Tenebrio molitor, stadium, styrofoam, konsumsi.
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I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Kumbang Tenebrio molitor atau lebih dikenal sebagai ulat tepung, memiliki

nilai ekonomis karena dapat digunakan sebagai pakan ternak maupun obat

bagi manusia dan mudah dibudidayakan (Setiana, 2006).

Ulat tepung dapat memberikan keuntungan yang lebih yaitu sebagai pakan

dan memiliki harga jual per kilogram yang lebih tinggi dari pada daging

ayam. Ulat tepung digunakan sebagai pakan tambahan sumber protein bagi

hewan lain, seperti berbagai jenis reptil, amfibi, burung, primata, dan ikan

hias (Listiana, 2008).

Makanan ulat tepung tidak susah untuk didapat, banyak bahan yang dapat

dimakan oleh ulat tepung, hampir seluruh jenis pakan dapat dimakan oleh ulat

tepung karena ulat tepung bersifat polifagus, contohnya dedak padi dan

onggok (Sitompul, 2006), dapat juga daun ginseng dan daun singkong

Rachmawati, 2006).

Ulat tepung belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara ulat tepung

secara alami memiliki manfaat yang banyak sebagai pengurai zat-zat organik

dan anorganik di alam, dari penelitian terakhir diketahui dapat mengurai

styrofoam (Widayat, 2009).
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Styrofoam yang memiliki nama lain polystyrene, banyak digunakan oleh

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Membutuhkan ratusan tahun untuk

mengurai styrofoam dalam bentuk : piring, gelas, kemasan elektronik yang

saat ini memenuhi sekitar 25 hingga 30 persen tempat pembuangan sampah

(Widayat, 2009).

Selain berefek negatif bagi kesehatan, styrofoam juga tak ramah lingkungan.

Karena tidak bisa diuraikan oleh alam, styrofoam akan menumpuk begitu saja

dan mencemari lingkungan. Styrofoam yang terbawa ke laut, akan merusak

ekosistem dan habitat biota laut. Beberapa perusahaan mendaur ulang

styrofoam dengan menghancurkan styrofoam lama, membentuknya menjadi

styrofoam baru dan menggunakannya kembali menjadi wadah makanan dan

minuman (Mulyatno, 2013).

Menurut Gao, dkk (2010) larva ulat tepung dapat mengkonsumsi dan

mencerna styrofoam di usus mereka. Percobaannya menggunakan 500 larva

ulat tepung diberi pakan styrofoam seberat 5,8 gram dalam 30 hari. Ternyata

ulat tepung yang memakan styrofoam sama sehatnya dengan ulat tepung yang

memakan biji-bijian.

Karena ulat tepung yang semakin dewasa membutuhkan makanan yang

semakin banyak juga, maka perlu dilihat pertumbuhan larva yang terjadi dari

instar pertama sampai instar terakhir dari aktivitas makan yang dilakukan.
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Oleh karena itu penelitian ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan

berbagai tingkatan stadium larva ulat tepung dalam mengkonsumsi

styrofoam, dan diharapkan nantinya ulat tepung dapat dimanfaatkan untuk

membantu proses penguraian sampah styrofoam yang dibuang ke lingkungan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berbagai tingkatan

stadium larva ulat tepung dalam mengkonsumsi styrofoam.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat

mengenai kemampuan stadium larva ulat tepung dalam mengkonsumsi

styrofoam, sehingga dapat mendegradasi sampah styrofoam dengan cepat.

D. Kerangka Pemikiran

Kumbang T. molitor merupakan kumbang yang dikenal sebagai ulat tepung

atau Yellow mealworm. Informasi dan pengetahuan tentang ulat tepung sangat

terbatas, pada awalnya masyarakat menganggap ulat tepung sebagai hama.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan IPTEK, maka saat ini ulat

tepung sudah mulai dikembangkan untuk obat, pakan burung dan pakan ikan.

Ulat tepung belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara ulat tepung

secara alami memiliki manfaat yang besar sebagai pengurai zat-zat organik

dan anorganik di alam.
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Limbah plastik sangat sulit terurai secara alami. Tumpukan plastik di tempat

pembuangan akhir sampah bisa membutuhkan waktu ribuan tahun untuk

terdegradasi. EPA (Enviromental Protection Agency) menyebutkan bahwa

limbah berbahaya yang dihasilkan dari proses pembuatan styrofoam sangat

banyak. Hal itu menyebabkan EPA mengkategorikan proses pembuatan

styrofoam sebagai penghasil limbah berbahaya ke-5 terbesar di dunia. Selain

itu, proses pembuatan styrofoam menimbulkan bau yang tak sedap yang

mengganggu pernapasan dan melepaskan 57 zat berbahaya ke udara. Ulat

tepung dapat mengurai makanannya, karena pada ususnya bersimbiosis

dengan mikroorganisme yang dapat menguraikan styrofoam.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen pada skala laboratorium,

sebagai perlakuan digunakan 10 stadium larva ulat tepung dengan 3 kali

pengulangan dan tiap-tiap stadium diisi 10 ekor larva sehingga terdapat 24

unit percobaan. Parameter yang diamati adalah berat larva, panjang larva,

jumlah segmen, dan pergantian instar. Ulat tepung akan diberi styrofoam

sebanyak 12 mg setiap 3 hari sekali. Lama waktu penelitian ini yaitu selama 3

minggu.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan diketahui tingkatan larva ulat tepung yang

paling banyak mengkonsumsi styrofoam sehingga dapat digunakan untuk

mendegradasi styrofoam dengan cepat.
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E. Hipotesis

1. Stadium larva ulat tepung yang lebih tua mampu mengkonsumsi styrofoam

lebih banyak dibandingkan stadium larva yang lebih muda

2. Adanya korelasi positif antara stadium larva dengan jumlah styrofoam yang

dimakan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi Ulat Tepung

Ulat tepung berwarna merah kehitaman, hitam atau coklat gelap dengan

panjangnya 13-17 mm (Borror et al., 1996). Taksonomi ulat tepung menurut

Frost (1959) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Coleoptera

Famili : Tenebrionidae

Genus : Tenebrio

Spesies : Tenebrio molitor

Ulat tepung memiliki rangka luar yang berlapis kitin keras dan disatukan oleh

dinding lentur (Tim REI, 1988). Ulat ini memiliki tiga pasang kaki dan tubuh

dibedakan menjadi caput, thorax dan abdomen (Brotowidjoyo, 1989).

B. Siklus Hidup Ulat Tepung

Ulat tepung mempunyai siklus hidup yang terdiri dari empat stadium yaitu

telur, larva, pupa dan serangga dewasa atau yang dikenal dengan

metamorfosis sempurna (Gambar 1) (Purwakusuma, 2007).
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Menurut Salem (2002), diantara stadium larva dan dewasa terdapat stadium

pupa. Pada stadium pupa terjadi berbagai perubahan pada organ larva dan

diganti dengan organ imago (dewasa) meskipun beberapa organ larva masih

ada yang terbawa menjadi organ imago. Perubahan dari telur menuju larva

membutuhkan waktu 1-4 hari, dari larva menuju pupa membutuhkan waktu

50-122 hari, dan dari pupa munuju kumbang membutuhkan waktu 6-8 hari.

Larva

Telur Pupa

Kumbang

Gambar 1. Siklus hidup ulat tepung (Salem, 2002)
1. Telur

Ulat tepung betina dapat bertelur hingga sebanyak 275 butir selama 22-137

hari. Telur ulat tepung berwarna putih, berbentuk oval dan berukuran

panjang 1 mm dan sangat sulit dilihat (Salem, 2002).
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Telur yang dikeluarkan oleh ulat tepung akan menetas menjadi ulat kecil

(fase larva) dalam waktu 7-10 hari (Foster, 2013). Ulat tepung

membutuhkan media bertelur untuk meletakkan telur-telurnya, secara

alami media bertelur ulat ini adalah kulit kayu, kayu keropos, pasir, daun

yang lebar dan di tanah (Jones, 2004).

2. Larva

Larva ulat tepung memiliki bentuk seperti cacing, licin, keras, memanjang

(Lyon, 1991), berwarna kuning terang dengan panjang badan sekitar 35

mm dan lebar 3 mm (Amir dan Kahono, 2003). Larva biasanya

mempunyai 13-15 segmen yang berwarna coklat kekuning-kuningan.

Umur larva biasanya berkisar antara 50-122 hari yang dimulai dari awal

menetas sampai menjadi pupa. Menurut Finke (2002), larva ulat tepung

membutuhkan waktu untuk menjadi pupa dengan melewati 8-20 instar

selama 3-4 bulan. Pertumbuhan larva terhalang oleh dinding tubuh yang

keras, sehingga terjadi pergantian kulit (moulting) pada larva yang akan

membuat ukuran larva semakin membesar. Dalam siklus hidupnya, larva

akan mengalami ganti kulit sampai 20 kali (Foster, 2013).

3. Pupa

Menurut Purwakusuma (2007), pupa merupakan salah satu tahapan hidup

dari serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Fase pupa

biasanya disebut juga sebagai fase diam karena pada fase ini ulat berhenti

makan dan jarang terlihat aktifitasnya, kecuali jika ada gangguan dari

lingkungan.
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Meskipun pupa terlihat tidak aktif, ulat ini akan tetap merespon berupa

gerakan apabila disentuh, biasanya berupa gerakan memutar. Salem (2002)

menjelaskan bahwa selama dalam fase pupa, terjadi perubahan dari larva

menjadi dewasa. Pupa dikenal juga sebagai fase yang terlihat tidak aktif

dan tidak makan, sehingga akan terjadi penurunan bobot badan karena

banyaknya energi yang digunakan untuk merombak struktur larva menjadi

kumbang. Pupa memiliki bobot badan sekitar 0,1348 g/ekor (Lubis, 2006).

Menurut Lyon (1991), pada tahapan pupa, dibutuhkan waktu sekitar 7-24

hari sampai akhirnya pupa menjadi kumbang. Akan tetapi, lamanya

periode pupa juga bisa mencapai 30 hari pada suhu 15°C, 9 hari pada suhu

25°C dan 6 hari pada 35°C.

4. Imago (Serangga Dewasa)

Fase imago (dewasa) merupakan tahap perkembangan terakhir pada

serangga setelah munculnya pupa pada proses metamorfosis sempurna.

Pada fase ini, serangga akan mengalami kedewasaan organ kelamin dan

pertumbuhan sayap (Borror et al., 1996). Menurut Pracaya (2003),

meskipun ulat tepung memiliki sayap, akan tetapi kemampuannya untuk

terbang kurang baik karena terganggu oleh adanya elytra. Ulat tepung

memiliki panjang antara 23-26 mm dan berwarna hitam kemerahan sampai

hitam. Ketika baru keluar dari pupa, ulat yang dewasa umumnya berwarna

putih atau pucat (Borror et al., 1996) kemudian mengalami pengerasan dan

berwarna lebih gelap (Amir dan Kahono, 2003). Ulat tepung yang sudah

dewasa akan menyukai makanan hampir semua jenis zat hewani dan

nabati.
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Karena ulat tepung memerlukan bahan makanan yang serupa dengan

hewan lain, karbohidrat dan lemak untuk energi, protein untuk

pertumbuhan dan reproduksi, vitamin dan unsur hara yang memegang

peranan kecil tetapi penting bagi aktivitas enzim dan tempat-tempat lain.

Tipe dan jumlah makanan yang dimakan dapat mempengaruhi

pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, perilaku dan berbagai sifat

morfologi lainnya (Borror et al., 1996).

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Siklus Hidup Tenebrio molitor

Suhu merupakan faktor penting yang mempengaruhi aktifitas serangga.

Secara umum, serangga bersifat poikilothermal, yaitu naik dan turunnya suhu

tubuh mengikuti suhu lingkungan (Marlanti, 2006). Menurut Borror et al.

(1996), suhu yang optimum untuk pertumbuhan serangga sekitar 26°C.

Sementara menurut Friday, dkk (2006), ulat tepung mampu bertahan hidup

pada kisaran suhu antara 25-27°C dengan kelembaban minimum 20%.

Borror et al. (1996) menjelaskan bahwa ulat tepung mampu mengekstraksi

uap air dari udara bila kelembaban melebihi 90%. Kisaran kelembaban yang

dapat ditolelir oleh ulat tepung adalah 20-90 %. Semakin rendah suhu

lingkungan, maka pertumbuhan ulat tepung akan semakin lambat, bahkan

bisa mencapai enam bulan. Perbedaan suhu dapat mempengaruhi lamanya

waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus pertumbuhan. Menurut Tillman et

al. (1991), makanan merupakan faktor yang sangat penting untuk

pertumbuhan, reproduksi dan kehidupan mahluk hidup.
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Kebutuhan utama untuk hidup dan pertumbuhan ulat tepung adalah

diperlukannya sejumlah makanan dengan tambahan nutrisi yang sangat

spesifik. Pemberian pakan yang tepat sangat tergantung pada nutrisi yang

terkandung di dalam pakan. Pemberian pakan yang tidak sesuai akan

menurunkan percepatan pertumbuhan dan memperpanjang masa

perkembangan larva, pupa, dan dewasa pada ulat tepung (Hosen et al., 2004).

Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah hewannya sendiri,

makanan yang diberikan dan lingkungan tempat hewan itu dipelihara

(Parakkasi, 1999). Menurut Hutauruk (2005) hasil penelitian menunjukkan,

bahwa pemberian pakan ke ulat tepung dapat dilakukan berdasarkan umur

dan juga dengan memperhatikan atau mempertimbangkan faktor lain.

D. Styrofoam

Masyarakat di bumi ini sudah banyak memakai kemasan yang berbahan

plastik, contohnya styrofoam. Styrofoam termasuk plastik yang mempunyai

bahan dasar polystyrene. Styrofoam mengandung polystyrene dan senyawa

organik seperti n-butana atau n-pentana, serta mengandung dioktil platat

(DOP), butyl hidroksi toluene (Sumarni et al., 2013). Menurut Nurminah

(2002), styrofoam atau plastik busa biasa digunakan sebagai pembungkus

bahan pangan. Menurut hasil kajian Divisi Keamanan Pangan Jepang

menyatakan bahwa residu yang ditimbulkan styrofoam terhadap makanan

sangat berbahaya bagi manusia. Residu styrofoam dapat menyebabkan

penyakit endokrin distrupter chemical (EDC) karena terdapatnya bahan yang

bersifat karsinogen yang masuk dalam makanan akibat penggunaan styrofoam

sebagai pembungkusnya.
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Setelah digunakan untuk waktu yang sangat singkat (hanya untuk

membungkus makanan untuk sementara waktu atau melapisi barang

elektronik sampai barang itu dibeli) styrofoam yang sudah diproduksi dalam

jumlah banyak itu dibiarkan menumpuk dan mencemari lingkungan dan

merusak keseimbangan kehidupan biota laut (Nurminah, 2002).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Zoologi Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada Juli - Agustus 2016.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan meliputi wadah plastik (insektarium) berupa aqua gelas

dengan ukuran 6,5cm x 4,5cm x 9,5cm untuk tempat pemeliharaan larva yang

akan digunakan dalam penelitian, penggaris untuk mengukur panjang badan

ulat tepung, dan timbangan analitik untuk mengukur berat badan ulat tepung,

sedangkan bahan yang digunakan yaitu ulat tepung yang dibeli dari Bogor dan

styrofoam baru.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur kerja dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian pendahuluan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan stadium

yang dimiliki larva ulat tepung, dan memisahkan stadium pertama sampai

stadium terakhir dengan diukur panjang, ditimbang berat, dan dihitung jumlah

segmen pada setiap instar.
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Wadah (insektarium) dibersihkan dan disiapkan sebanyak 24 wadah, yang

masing-masing wadah diisi 10 ekor larva dari setiap tingkatan instar yang

sudah dipisahkan pada penelitian pendahuluan, masing-masing dengan 3 kali

pengulangan (diberi label).

Wadah yang sudah berisi larva diberi pakan styrofoam dengan berat 12 mg,

dipelihara pada suhu ruang. Objek penelitian diamati setiap 3 hari sekali,

hingga terjadi pergantian kulit setiap instar. Kemudian dilakukan penimbangan

berat larva, pengukuran panjang larva, perhitungan jumlah segmen larva, dan

sisa berat styrofoam yang dimakan. Dengan acuan yang diambil dari penelitian

Gao, dkk (2010), yaitu styrofoam yang diberikan kepada ulat tepung dengan

berat 5,8 gram untuk 500 larva dalam 30 hari.

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 10 instar larva ulat tepung sebagai perlakuan dan 3

kali pengulangan. Data yang diperoleh seperti berat dan panjang ulat tepung

dianalisis menggunakan t-test pada taraf 5%, dan pertambahan berat dan

panjang ulat tepung dianalisis menggunakan Analisis Ragam (ANARA) serta

dilakukan analisis korelasi antara jumlah styrofoam yang dimakan dengan berat

serta panjang ulat tepung.
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E. Diagram Alir

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2:

diamati setiap pergantian instar

Gambar 2. Diagram alir penelitian

1
10 ekor

larva

2
10 ekor

larva

4
10 ekor

larva

3
10 ekor

larva

6
10 ekor

larva

5
10 ekor

larva

8
10 ekor

larva

7
10 ekor

larva

Pemisahan
instar larva

Instar larva

Berat larva Jumlah segmenPanjang larva

Penelitian Pendahuluan

Penimbangan
berat larva

Pengukuran
panjang larva

sebagai pakan larva diberikan
setiap 3 hari sekali selama 3
minggu

Jumlah segmen
larva

Larva Uji

Pergantian instar

Styrofoam 12 mg

9
10 ekor

larva

10
10 ekor

larva
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

kemampuan berbagai tingkatan stadium ulat tepung dalam mengkonsumsi

styrofoam berbeda-beda, semakin tua tingkat instar ulat tepung maka

semakin banyak styrofoam yang dikomsumsi.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian dengan pemeliharaan ulat tepung yang berasal

dari fase telur untuk mendukung hasil yang lebih akurat.
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