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Mewaspadai Kawasan Sporadis dan Potensial Perkembangan 
Hama Brontispa longissima (Coleoptera: Chrysomelidae) 

pada Tanaman Kelapa di Kabupaten Probolinggo 
 

Oleh : Ika Ratmawati,SP 
POPT Muda 

 

Pendahuluan 
Kabupaten Probolinggo memiliki luas tanaman kelapa 1.437,27 ha dan 

memiliki banyak peran dalam kehidupan dan merupakan tanaman penting secara 

ekonomi serta mendukung mata pencaharian warga. Salah satu permasalahan 

dalam budidaya tanaman kelapa adalah serangan hama yang di antaranya adalah 

kumbang kelapa Brontispa longissima. 

Brontispa longissima merupakan salah satu hama utama kelapa yang dapat 

menyebabkan kerusakan daun dan kehilangan hasil kelapa secara ekonomi. 

Brontispa longissima atau sering disebut kumbang janur merupakan salah satu hama 

utama pada tanaman kelapa. Menyerang pada hampir semua tahap umur tanaman, 

terutama tanaman yang sudah menghasilkan. Hal ini disebabkan karena secara 

morfologi tanaman kelapa setiap bulan menghasilkan janur baru yang merupakan 

sumber makanan Brontispa. 

Pada awalnya hama ini tidak menimbulkan masalah serius dan hanya 

terbatas pada beberapa wilayah tertentu, namun karena daya mobilitas yang tinggi 

dan faktor lingkungan yang mendukung hama tersebut akhirnya menyebar hampir ke 

seluruh pertanaman kelapa di Kabupaten Probolinggo. Selain itu populasi hama 

tersebut sulit dikendalikan karena hanya makan dan hidup pada janur kelapa, 

Serangan Brontispa longissima pada tanaman kelapa berdampak sangat 

signifikan terhadap produksi buah kelapa dan merupakan ancaman serius bagi 

pertanaman kelapa di Kabupaten Probolinggo bila tidak segera ditangani.  

 

Serangan hama Brontispa longissima pada tanaman kelapa 

Serangan hama Brontispa longissima perlu dikenali untuk menghindari 

kerusakan dan kehilangan hasil yang bisa mencapai 50% serta kematian tanaman 

muda. Kumbang mulai menyerang pucuk melalui jalan masuk pelepah muda yang 

belum terbuka penuh. Kumbang tersebut bisa ditemukan pada bagian dalam lipatan 

pinak daun atau di antara pinak-pinak daun dan menggerek lapisan epidermis 
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sehingga menimbulkan bercak-bercak cokelat memanjang dalam suatu garis lurus. 

Garis-garis tersebut sejajar satu dengan lainnya dan serangan terus menerus 

menyebabkan bercak-bercak ini kemudian menyatu sehingga daun kelihatan 

mengeriput dan setelah pelepah terbuka penuh daun kelihatan seperti terbakar.  

Kumbang betina akan bertelur dan menghasilkan larva, kemudian larva 

berkembang menjadi pupa dan imago. Seluruh tahap perkembangan hama tersebut 

dapat ditemukan di satu tanaman. Kumbang dan larva merupakan tahap 

perkembangan hama yang merusak. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh 

kumbang sama dengan gejala yang dihasilkan akibat gerekan larva. 

 

Faktor perkembangan hama Brontispa longissima  
Serangan Brontispa longissima dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain faktor dari dalam hama itu sendiri dan faktor luar seperti iklim, makanan dan 

hayati. Peningkatan populasi Brontispa longissima sering terjadi pada musim kering 

dibanding musim hujan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kecepatan 

melangsungkan satu siklus hidupnya terjadi lebih cepat pada musim panas. Hal lain 

adalah pada musim hujan banyak hama yang mati karena serangan musuh alami 

khususnya entomopatogen. Pada waktu musim penghujan membantu tanaman 

dalam menghasilkan pelepah baru sebagai sumber makanan pada saat musim 

kering tiba. Sifat hama yang cenderung berhubungan dengan pinak daun yang 

belum terbuka penuh dan tidak menyukai cahaya merupakan salah satu strategi 

Brontispa longissima untuk mempertahankan diri. Karakter ini membuat hama sulit 

dideteksi keberadaannya oleh petani atau yang belum mengetahui tentang hama ini 

sehingga hama bisa berkembang biak dengan leluasa menghasilkan populasi dalam 

jumlah besar. Musuh alamipun tidak dengan mudah bisa menyerang hama yang 

berada di dalam lipatan pinak daun apalagi lipatan yang masih berlekatan erat satu 

dengan lainnya 

 

Siklus hidup hama Brontispa longissima  
Hama Brontispa longissima dapat melangsungkan satu siklus hidupnya dari 

telur, larva, pupa hingga imago. Masa inkubasi telur 3-7 hari. Tahap perkembangan 

larva 23-54 hari, pupa 4-6 hari. Lama hidup kumbang berkisar 2,5-3 bulan. 

Perkembangan dari telur sampai imago 5-7 minggu atau 43-67 hari. Rata-rata satu 

ekor betina dapat meletakkan telur sebanyak 50-117 butir. 
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Sex ratio jantan betina adalah 1:1,15. Lama hidup larva dan imago sebagai 

tahap perkembangan yang aktif merusak tanaman masing-masing adalah sekitar 35-

54 hari dan 75- 90 hari. Berdasarkan data tersebut, jelas terlihat bahwa aktifitas 

makan atau merusak dari hama ini cukup lama yaitu sekitar 110 – 144 hari. 

 

Gejala Serangan hama Brontispa longissima pada tanaman kelapa 

 
Gambar 1. Gejala serangan hama Brontispa longissima (Ratmawati, 2019) 

Larva dan imago Brontispa longissima memakan permukaan dalam janur 

kelapa yang belum membuka, menimbulkan bercak-bercak berwarna coklat 

memanjang dan menyatu sehingga janur kelapa menjadi keriput seperti terbakar. 

Hama ini tidak menyukai cahaya sehingga pada saat daun terbuka, larva dan 

imago akan berpindah menyerang daun yang lebih muda. Pada serangan berat anak 

daun tidak membuka sempurna, asimilasi daun terhambat, buah mudah gugur, dan 

dapat mematikan tanaman. 
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Sebaran Serangan hama Brontispa longissima pada tanaman kelapa 

  
Gambar 2. Peta sebaran serangan Brontispa longissima di Kabupaten Probolinggo 

 

 Berdasarkan peta di atas menunjukkan serangan hama Brontispa longissima 

pada tanaman kelapa di Kabupaten Probolinggo terbagi dalam 3 kategori yaitu : 

1. Aman (Kec. Sukapura, Sumber, Bantaran, Sumberasih, Dringu, Gending dan 

Pajarakan) 

2. Potensial (Kec. Lumbang, Kuripan, Wonomerto, Tegalsiwalan, Maron, Tiris, 

Krucil, Krejengan, Kraksaaan, Paiton, Kotaanyar dan Pakuniran) 

3. Sporadis (Kec. Banyuanyar dan Gading)  

Dengan mengetahui pola sebaran serangan hama Brontispa longissima pada 

tanaman kelapa di Kabupaten Probolinggo diharapkan bisa memberikan informasi 

serta langkah tindakan kongkrit dalam mengendalikan hama Brontispa longissima ini 

agar tidak menjadi hama yang sulit ditekan dan menjadikan kawasan menjadi 

endemis. 

 

 



 

Unit Layanan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (ULPPTP) Kabupaten Probolinggo 

Berikut Beberapa Cara Pengendalian Hama Brontispa longissima 

Sebelum melakukan pengendalian ada baiknya dilakukan pengamatan pada 

10 pohon/ha kemudian dihitung jumlah kumbang pada setiap pelepah muda dengan 

cara membuka pinak daun yang masih tertutup (janur). Jika jumlah rata-rata 

kumbang Brontispa longissima sudah mencapai 10 ekor/tanaman maka tindakan 

pengendalian harus segera dilakukan. 

1. Kultur Teknis 

Pemupukan, pengelolaan air dan sanitasi kebun untuk menunjang 

pertumbuhan tanaman yang baik. Tindakan ini dilakukan mengingat tanaman 

kelapa akan lebih rentan terhadap serangan Brontispa longissima jika 

keadaan kebun tidak terpelihara dan tanahnya tergenang. 

2. Mekanis 

Dilakukan dengan mengikat, memotong, menurunkan dengan tali, dan 

membakar janur kelapa yang terserang Brontispa longissima. Pemotongan 

pucuk janur ini diulang setelah pucuk baru tumbuh lagi sampai gejala 

serangan hilang. Cara ini cukup mudah dan murah, namun cukup sulit untuk 

tanaman yang tinggi. 

3. Hayati 
Pengendalian secara hayati adalah kegiatan mengendalikan populasi hama 

dengan menggunakan parasitoid, predator dan entomopatogen yang 

merupakan musuh alami dari hama tersebut. 

Saat ini musuh alami yang potensial dalam mengendalikan hama Brontispa 

longissima adalah parasitoid Tetrastichus brontispae, predator Cocopet 

(Chelisoches morio), dan entomopatogen Metarhizium anisopliae. 

4. Karantina 

Telur, larva, pupa atau imago Brontispa longissima dapat menyebar dari 

daerah yang terserang ke daerah lain melalui bahan tanaman yang terserang 

(bibit kelapa atau palma hias), tubuh manusia, hewan, dan kendaraan. Pada 

saat mengekspor produk-produk pertanian dari daerah serangan Brontispa 

hindari penggunaan daun kelapa sebagai pembungkusnya. Peraturan 

karantina perlu diterapkan untuk menghindari penyebaran ke daerah-daerah 

lain yang masih bebas serangan Brontispa longissima. 
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5. Kimia 

Pengendalian secara kimiawi merupakan alternatif terakhir dan harus 

dilakukan dengan sangat hati-hati. Pestisida yang dapat digunakan antara lain 

Spontan, diaplikasikan dengan cara injeksi batang dan infus akar pada 

tanaman terserang, dengan dosis 10-15 cc / batang. Atau bisa menggunakan 

Metabron. 

 

Referensi 

Disbun Kabupaten Indragili Hulu, 2016. Pengendalian Hama Brontispa longissima 
pada Tanaman Kelapa http://disbun.inhilkab.go.id/pengendalian-hama-
brontispa-longissima-pada-tanaman-kelapa/ Di akses tanggal 28 Pebruari 
2019. 

 
Dokter Kurma, 2017. Pengendalian Hama Brontispa longissima pada 

Tanaman Kurma 
https://kurmakuljar.wordpress.com/2017/07/19/pengendalian-hama-
brontispa-longissima-pada-tanaman-kurma/  Di akses tanggal 28 Februari 
2019. 

 
pajri, Ananta Yudha (2015) Biologi, Statistik Demografi Dan Tingkat Serangan 

Brontispa longissima Gestro (Coleoptera:Chrysomelidae) Pada 
Pertanaman Kelapa di Kabupaten Solok Sumatera Barat. Masters thesis, 
Universitas Andalas. http://scholar.unand.ac.id/15713/ Di akses tanggal 28 
Pebruari 2019. 

 

 

 

 

http://disbun.inhilkab.go.id/pengendalian-hama-
https://kurmakuljar.wordpress.com/2017/07/19/pengendalian-hama-
http://scholar.unand.ac.id/15713/

