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ABSTRAK 

Serangan hama tanaman khususnya serangga hama pada sebagian kawasan pertanian lahan gambut 

Kalimantan Selatan banyak menimbulkan kerugian, yang mengindikasikan sesuainya lingkungan tersebut 

bagi perkembangan organisme pengganggu tanaman. Dewasa ini pemanfaatan musuh alami serangga 

seperti nematoda entomopatogen genus Steinernema spp. mulai banyak digunakan, karena mudah 

diaplikasikan dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sebaran nematoda 

entomopatogen Steinernema spp. baik pada pada beberapa kawasan pertanian lahan gambut. Penelitian 

bersifat deskriptif menggunakan Stratified random sampling. Sampel tanah diambil dari lahan pertanian 

pada 5 titik pengamatan pada masing-masing lokasi dengan ulangan sebanyak 3 kali. Kemudian trapping 

nematoda entomopatogen menggunakan larva umpan serangga Tenebrio mollitor. Hasil identifikasi 

menunjukkan ciri nematoda entomopatogen genus Steinernema berdasarkan ukuran lebar antara 50-109 

mikron dan panjang antara 560-1624 mikron. Populasi terbanyak adalah 688 JI/mL berasal dari 

Banjarbaru yang ditanami sayuran, sedangkan terendah dari Barito Kuala yang ditanami pisang dengan 

rata-rata 181 JI/mL. Frekuensi kehadiran berdasarkan penampakan gejala serangan pada larva umpan 

Tenebrio molitor tertinggi pada lahan gambut yang ditanami padi sebesar 96,67 % dan terendah sebesar 

88.33 % pada lahan gambut yang terlantar. Tekstur tanah di kawasan pertanian lahan gambut umumnya 

berpasir dengan pH tanah antara 5.5–6.7 sehingga cocok untuk pergerakan nematoda entomopatogen. Pola 

sebaran nematoda entompatogen pada kawasan pertanian lahan gambut tersebar secara mengelompok.  

Kata kunci : Sebaran, nematoda entomopatogen, lahan gambut 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan lahan gambut untuk pertanian hingga saat ini relatif masih banyak 

menghadapi masalah serius. Bahkan lahan gambut merupakan lingkungan yang berpotensi 

terhadap jangkitan penyakit (virulensi) sekaligus tempat berkembangnya hama tanaman dan 

gulma yang cukup tinggi (Noor, 2001). Serangan hama tanaman, khususnya serangga banyak 

menimbulkan masalah yang berujung pada kerugian yang cukup besar, antara lain serangan 

penggerek batang jeruk pada sentra-sentra pengembangan jeruk di lahan gambut, hama boleng 

Cylas formicarius pada budidaya ubi jalar, dan ulat grayak Spodoptera spp. pada budidaya sawi, 

padi, kedelai serta sejumlah tanaman sayuran lainnya mengindikasikan sesuainya lingkungan 

lahan gambut bagi perkembangan organisme pengganggu tanaman ini.   

Pemanfaatan musuh alami serangga dewasa ini mulai populer dan relatif mulai banyak 

digunakan, karena mudah diaplikasikan dan ramah lingkungan. Salah satu musuh alami yang 

dapat digunakan adalah nematoda parasit pada serangga hama atau nematoda entomopatogen 

(Thorne, 1961) terutama yang telah diperkenalkan dalam dunia pertanian adalah Steinernema 

spp. (Nguyen,  2000). Uhan dan Sastrosiswojo (2001), menyatakan bahwa nematoda ini terbukti 

sangat virulen dan mampu membunuh serangga inang dengan cepat, seperti ulat kubis 

(Crocidolomia binotalis), hama penggerek batang jeruk, ulat tanah (uret), hama boleng (Cylas 

formicarius) (Sulistyanto, 1997), ulat grayak (Spodoptera spp.), dan ulat cabe (Pieris rapae 

crucivora) (Khilbsuwan et al., 1992). 

Hingga saat ini, penelitian tentang sebaran nematoda entomopatogen Steinernema spp 

pada kawasan pertanian lahan gambut di Kalimantan Selatan belum pernah dilakukan. Padahal 

pemanfaatan lahan gambut di daerah ini, sudah amat meluas baik untuk tanaman pangan 

khususnya padi, sayuran, hortikultura, dan perkebunan. Penelitian lanjutan ini menarik dilakukan 

guna mempelajari dan sekaligus menggali potensi nematoda entomopatogen sebagai agen 

pengendali hayati yang ramah lingkungan. Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian 

lain seperti pengaruh tipe tanah terhadap populasi dan sebaran nematoda entomopatogen dan uji 

efektivitas nematoda entomopatogen yang berasal dari  berbagai tipe lahan dan pemanfaatannya.   

 

BAHAN DAN METODE 

Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel 

Sampel diambil dari beberapa kawasan pertanian lahan gambut yang ada di Kalimantan 

Selatan, yakni: a). Tanaman padi, di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, b). Tanaman 
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hortikultura, di Terantang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, c.) Tanaman 

sayuran, di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, d). Tanaman perkebunan, Kabupaten 

Barito Kuala, dan e). Lahan gambut terlantar (belum dimanfaatkan) sebagai kontrol di 

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.  

Pengambilan Sampel Tanah  

 Tanah cuplikan diambil dari tiap kawasan pertanian seluas masing-masing 10 000 m
2
.   

Pengambilan sampel pada pagi hari sekitar pukul 07.00–09.00, karena pada saat tersebut relatif 

basah dan tidak terlalu panas, cocok untuk aktivitas nematoda. Setiap petak diambil lima titik 

garis diagonal dan setiap titik tersebut diambil tanah dengan menggunakan cetok dengan 

kedalaman 15 cm sudut 45
o 

(Woodring and Kaya, 1988) sekitar 500 gram di lima sub titik 

masing-masing seluas 300 m
2
.  

Sampel tanah ditempatkan dalam sebuah kantong plastik, dicampurkan, dan disimpan 

pada suhu 8–15 C
o
 selama perjalanan ke laboratorium. Alat-alat yang digunakan untuk 

pengambilan sampel dicuci dengan alkohol 70% atau langsung dicuci air mengalir untuk menjaga 

kontaminasi pada pengambilan sampel berikutnya. Dari tiap area pengambilan sampel minimum 

dicatat data-data tentang: tanggal, habitat, lokasi pengambilan, temperatur, kelembapan, 

tumbuhan yang ada, dan sudut elevasi.  

Trapping (penangkapan) Nematoda 

Sampel tanah ditempatkan dalam botol, kemudian diinfestasi dengan ulat hongkong 

Tenebrio mollitor. Setelah diinkubasi selama 5 hari, ulat akan mati terinfeksi oleh nematoda. Ulat 

yang mati dan terinfeksi Steinernema tubuhnya tampak berwarna cokelat muda.  

Pengisolasian Nematoda 

Isolasi nematoda dari tubuh ulat dilakukan dengan cara menempatkan ulat pada cawan  

petri yang beralaskan kerta saring basah. Dalam waktu 2-3 hari, nematoda akan keluar dari tubuh 

ulat dan masuk ke dalam air di cawan yang lebih besar.  

 Perbanyakan Secara In Vivo  

Perbanyakan nematoda entomopatogen dilakukan dengan bantuan ulat hongkong. Ulat 

hongkong yang masih segar dimasukkan ke dalam plastik atau nampan yang dialasi kertas saring. 

Suspensi juvenil infektif hasil isolasi diinokulasikan secara merata pada kertas tersebut. Dalam 

waktu 7 hari, 80- 90% ulat sudah terinfeksi oleh nematoda. Ulat yang terinfeksi dipindahkan ke 

dalam rak perangkap yang dilapisi kain, kemudian ditempatkan dalam bak plastik yang berisi  air.  

Setelah diinkubasikan selama 3–5 hari, juvenil infektif nematoda akan keluar dari ulat masuk ke 

dalam air.  

Penghitungan Populasi 

ΣP   = Perhitungan jumlah populasi nematoda per 5 mL suspensi stoK 

V     = Suspensi stok yang didapat (ml) 

K     = Kepadatan populasi nematoda entomopatogen Steinernema spp. 

per total ml suspensi  stok  (JI/mL) 

KR  = Kepadatan relatif  = (KA /Jumlah K semua jenis) x 100% 

FR   = Frekuensi kehadiran  

        = (Jumlah satuan contoh/Jumlah semua contoh) x 100% 

I       = Indeks Morista =  (N Σx
2
 – Σx) : (Σx)

2
 – Σx) 

Dimana N adalah jumlah total sampel dan x adalah jumlah individu setiap sampel. 

Bila   : I  =  1, menunjukkan distribusi nematoda itu random 

  I  >  1, berarti distribusi nematoda itu berkelompok 

  I  <  1, berarti distribusi nematoda itu beraturan 

   (Suin, 1989) 

Pengidentifikasian Nematoda 

 Nematoda entomopatogen selanjutnya diidentifikasi menggunakan bantuan mikroskop 

dengan pembesaran 200x dan 400x. Setelah itu difoto untuk keperluan dokumentasi. 

 

HASIL 

Pengambilan sampel tanah pada lahan gambut 
Berikut ini adalah sebagian foto tempat pengambilan sampel tanah dari beberapa kawasan 

pertanian lahan gambut di Kalimantan Selatan.    
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Foto 1. Kawasan pertanian lahan gambut yang ditanami pisang di Kecamatan Mandastana 

Kabupaten Barito Kuala 
 

 

Foto 2. Kawasan pertanian lahan gambut yang ditanami sayuran di Kecamatan Landasan Ulin 

Kota banjarbaru 

Pengukuran faktor lingkungan, jenis vegetasi, dan hewan pada beberapa kawasan 

pertanian lahan gambut dicatat untuk dijadikan bahan penunjang penelitian. Hasilnya disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Vegetasi dan Hewan Dominan pada Beberapa Kawasan Pertanian Lahan Gambut di 

Kalimantan Selatan 
No. Lokasi Tekstur Kelembaban (%) Suhu (

o
C) pH Vegetasi Hewan 

1 Padi 

Abu,     

berpasir,  liat, 

kanopi 

rendah 

75 - 90 27,8 - 28,3 6,4 – 6,7 Padi 
Wereng, 

Semut 

2 Pisang 

Abu sekam, 

liat, kanopi 

sedang 

60 - 90 27,6 - 28,3 5,8 – 6,6 Pisang 
Bekicot, 

Semut 

3 Sayuran 

Berpasir, abu, 

kanopi 

rendah 

40 -90 26 – 27,1 6,0 – 6,7 

Cabai 

rawit, 

alang-alang 

Semut, 

Belalang 

4 Kelapa 

liat, 

perakaran 

kuat, kanopi 

tinggi 

60 - 90 28,0 – 28,5 5,5 – 6,8 

Kelapa, 

rumput, 

bambu 

Kumbang, 

Semut 

5 Terlantar 

Berpasir, 

kanopi 

sedang, 

gambut muda 

70 - 90 26,4 – 28,4 5,5 – 6,1 

Kayu 

galam, 

alang-alang 

Semut 

 

Trapping, Isolasi dan Perbanyakan Nematoda Entomopatogen 

Hasil trapping menunjukkan bahwa Steinernema spp. berhasil masuk ke dalam tubuh 

larva umpan Tenebrio mollitor. Tanda utama yang dapat dilihat adalah tubuh ulat menjadi lurus, 

warna kutikula memudar menjadi krem pucat ataupun berwarna hitam karena serangan nematoda 

telah merusak konstruksi jaringan tubuh larva. Rata-rata dari setiap tempat pengambilan sampel 

baik lahan gambut yang ditanami padi, pisang, sayuran, kelapa, dan lahan gambut terlantar 

menunjukkan gejala serangan Steinernema. Selain itu, juga dijumpai ada gejala serangan 

nematoda entomopatogen lain, yaitu Heterorhabditis spp. dan jamur patogen serangga, namun 

tidak dimasukkan datanya ke dalam perhitungan karena jumlahnya sedikit dan bukan tujuan 

utama penelitian ini.   

Pengisolasian dilakukan dengan metode white trapping untuk mengeluarkan nematoda 

dari tubuh larva umpan. Cara yang  paling umum dan mudah dengan bantuan ulat hongkong 

Tenebrio mollitor seperti gambar di bawah ini. Durasi pengisolasian nematoda berkisar antara 7 

sampai 14 hari sesuai dengan  siklus hidup nematoda. Perbanyakan nematoda dilakukan secara in 

vivo selama 3 – 5 hari. 
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Foto 3.   Pengamatan gejala serangan pada larva umpan serangga  Tenebrio mollitor 
 

 

 
Foto 4.  Isolasi nematoda entomopatogen 

Pengidentifikasian Nematoda 
Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi nematoda entomopatogen dan hasilnya 

diperoleh data sebagai berikut : lebar maksimal (W) 50-109 mikron, panjang tubuh (L) 560-1624 

mikron, panjang ekor (T) 37,5-53,6 mikron, panjang esophagus (ES) 17–233 mikron, jarak dari 

anterior sampai cincin syaraf (NR) 119-150,5 mikron, dan jarak dari anterior sampai pori 

eksketori (EP) 35-42 mikron. Dari hasil pengamatan ini disimpulkan bahwa nematoda 

entomopatogen yang ditemukan adalah genus Steinernema. 

 

 

Foto 6. Morfologi keseluruhan nematoda entomopatogen Steinernema spp. (perbesaran 200x) 
 

 

 

Foto 7. Bentuk kepala nematoda yang membulat (perbesaran 400x) 
 

 

 

Foto 8. Bentuk ekor nematoda yang meruncing (perbesaran 400x) 

Penghitungan populasi 
Sampel suspensi hasil isolasi dan perbanyakan digunakan untuk menghitung 

penghitungan kerapatan populasi nematoda entomopatogen. Hasil perhitungan menunjukkan 

populasi nematoda Steinernema spp. terbanyak ditemukan pada lahan gambut daerah Landasan 

Ulin Banjarbaru yang ditanami sayuran dengan jumlah rata-rata 688 JI/mL dan kerapatan dalam 

suspensi stok 41280  individu. Sedangkan yang terendah dari lahan gambut daerah Barito Kuala 

yang ditanami pisang dengan jumlah rata-rata 181 JI/mL dan kerapatan dalam suspensi stok 

10860 individu (grafik 1). 
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Grafik 1. Kelimpahan nematoda entomopatogen Steinernema pada beberapa kawasan pertanian 

di lahan gambut  Kalimantan Selatan 

Penghitungan pola sebaran nematoda entomopatogen dengan menggunakan indeks 

morista memperoleh hasil sebagai berikut (grafik 2) :  
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Grafik 2. Penghitungan indeks morisita nematoda entomopatogen Steinernema spp. pada 

beberapa kawasan pertanian di lahan gambut  Kalimantan Selatan 

 

Hasil penghitungan diatas menunjukkan bahwa nematoda entompatogen pada kawasan 

pertanian lahan gambut tersebar secara mengelompok.  

 

PEMBAHASAN 

Serangga yang telah terinfeksi oleh nematoda entomopatogen akan menunjukkkan 

berbagai penampilan sebagai berikut : serangga akan berhenti bergerak dan makan, dan 

terjadinya perubahan warna. Serangga akan mati secara septisemia dalam waktu 24 jam, tubuh 

akan lembek dan bila dibedah jaringan akan menjadi hancur, cair, dan berbau busuk. Serangga 

yang terinfeksi Steinernema spp. akan berubah warna menjadi krem, kadang agak kehijauan, dan 

tubuh agak melunak. Selain itu, tubuh larva lurus dengan warna kutikula memudar menjadi krem 

pucat dan apabila serangan nematoda telah merusak konstruksi jaringan tubuh larva maka 

warnanya akan hitam.  

Kepadatan populasi sangat penting diukur untuk menghitung produktivitas, tetapi untuk 

membandingkan suatu komunitas dengan komunitas lain parameter ini kurang begitu tepat.  

Untuk itu, biasanya digunakan kepadatan relatif. Kepadatan relatif dihitung dengan 

membandingkan kepadatan suatu jenis dengan kepadatan semua jenis yang terdapat dalam unit 

contoh tersebut (Suin, 1989). Kepadatan populasi satu jenis kelompok hewan tanah dapat 

dinyatakan dalam bentuk jumlah atau biomassa per unit contoh, atau per satuan luas atau 

persatuan volume, atau per satuan penangkapan (Suin, 1989), sehingga penghitungan kepadatan 

populasi nematoda entomopatogen dapat diasumsikan sebagai kepadatan populasi nematoda 

entomopatogen per total ml suspensi stok. Perkiraan frekuensi kehadiran berdasarkan 

pengamatan gejala serangan pada larva umpan tersebut belum menunjukkan spesies nematoda 

entomopatogen sebenarnya, sehingga diperlukan identifikasi dan pengukuran morfometri tubuh. 

Bila frekuensi kehadirannya tinggi berarti jenis itu sering ditemukan di habitat itu (Suin, 1989).    

Perbedaan struktur tubuh dapat digunakan untuk mengklasifikasikan nematoda ke dalam 

marga dan jenis. Tanda-tanda yang terdapat pada permukaan kutikula dan struktur bagian dalam 

sangat penting untuk membedakan jenis (Dropkin, 1992). Perbandingan morfometri tubuh 

merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan dalam identifikasi tingkat spesies 

(Cahyono, 2001). Parameter pengukuran morfometri yang digunakan antara lain lebar maksimal 
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(W), panjang tubuh (L), panjang ekor (T), panjang esophagus (ES), jarak dari anterior sampai 

cincin syaraf (NR), dan jarak dari anterior sampai pori eksketori (EP). 

Penyebaran (dispersion) adalah pola jarak antara individu di dalam batas geografis 

populasi. Pola penyebaran secara mengelompok adalah pola penyebaran yang paling umum, 

dimana individu-individu terkelompok ke dalam patch (Patch adalah sebidang tanah kecil yang 

berbeda dari yang lain terutama karena ditumbuhi jenis tumbuhan yang berbeda) (Campbell dkk, 

2003). Indeks hamburan Morista memiliki keuntungan yaitu relatif tidak tergantung pada jenis 

penyebaran, jumlah sampel, dan ukuran harga rataan. Jika nilai indeks satu, hal ini mencirikan 

suatu penyebaran acak. Jika indeks lebih besar dari satu maka penyebaran akan menggerombol 

atau teragregasi. Jika penyebaran seragam dan teratur maka indeks akan kurang dari satu. Ukuran 

dan keragaman sampel, tingkat keakuratan yang dikehendaki, waktu yang tersedia, serta tujuan 

penelitian harus diperhatikan dalam menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Biasanya 20-50 

sampel dianggap memuaskan untuk kebanyakan tujuan (Michael,1994).    

Beberapa faktor lingkungan pada lahan gambut yang ada kualitasnya sangat beragam 

tergantung dari susunan kimia dan mineralogi tanah di bawahnya (Hardjowigeno, 1995) dan 

mempengaruhi kemampuan nematoda entomopatogen untuk menyebar, mempertahankan diri, 

menemukan inang, dan repoduksi dalam tanah (Kaya, 1990). Pada lahan yang berpasir nematoda 

entomopatogen lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan lahan yang bertekstur liat dan abu. 

Menurut Kaya dan Gaugler (1990) Nematoda entomopatogen umumnya lebih menyukai tanah 

bertekstur pasir karena porositasnya besar, aerasi tanah, dan kandungan oksigennya cukup 

memadai sehingga akan memudahkan pergerakannya. Kelembaban adalah hal yang paling utama 

berpengaruh terhadap aktivitas nematoda di dalam tanah. Kelembaban tanah dinyatakan sebagai 

kehadiran sejumlah air dalam gram untuk setiap 100 g tanah kering (Kaya, 1990). Hasil 

pengukuran pada saat pengambilan sampel kelembaban tanah berkisar antara 40–90 %.   

Wagiman et al. (2001) melaporkan bahwa nematoda Steinernema ini efektif mengendalikan 

serangga hama pada kondisi lingkungan tanah dan udara yang lembab. 

Suhu tanah merupakan faktor pengontrol pertukaran panas dari dalam maupun keluar 

tanah. Tanah lembab memiliki konduktansi yang lebih besar dan kenaikan yang lebih sedikit 

daripada tanah kering dengan kondisi input panas yang sama pada permukaan. Rata-rata suhu 

pada lahan gambut yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian berkisar antara 26–28,5 dan pH 

tanah berkisar antara 5,5–6,7. Menurut Bedding et al., (1993) tekstur tanah yang tepat untuk 

pergerakan nematoda entomopatogen adalah tanah berpori yang kecil dengan kisaran pH 5-7.   

 

KESIMPULAN 

1. Nematoda entomopatogen Steinernema spp. berpotensi dikembangkan pada lahan gambut 

yang bermasalah sebagai agen pengendali hayati ramah lingkungan. 

2. Nematoda entomopatogen Steinernema spp. pada beberapa kawasan pertanian lahan gambut 

di Kalimantan Selatan tersebar secara mengelompok.  
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