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Latar Belakang 
Tembakau Paiton Probolinggo yang dikenal dengan tembakau Paiton VO 

(Voor Oogst), merupakan komoditas perkebunan andalan Kabupaten Probolinggo 

karena dapat memberikan kesempatan kerja, sumber pendapatan yang dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kegiatan di sektor lain. 

Salah satu kendala dalam budidaya tanaman tembakau adalah serangan 

hama ulat grayak dan bagi sebagian orang merupakan hama yang tidak asing lagi 

karena merupakan hama utama di tanaman tembakau yang berdampak cukup besar 

terhadap kerugian. Ulat grayak yang mulai menyerang sejak di pembibitan hingga di 

pertanaman tembakau.  

Tahukan anda…. bahwa dengan menemukan gerombolan telur yang akan 

bersiap menyerang tanaman tembakau akan lebih efektif menekan serangan sejak 

dini. Pada saat stadia telur memang tidak menyebabkan kerugian ekonomi di 

pertanaman tembakau, tapi manakala sudah menetas menjadi ulat itu artinya 

ancaman sudah dimulai, karena ulat sudah mulai memakan daun tembakau dan 

membuat kerusakan dan akhirnya menyebabkan kerugian.  

Sebelumnya kita mengenal lebih dahulu klasifikasi, daur hidup serta akibat 

serangan yang di timbulkan sehingga bisa mengambil tindakan upaya pengendalian. 

 

Klasifikasi hama Spodoptera litura 

Dalam sistematika klasifikasi, Menurut Kalshoven (1981) S. litura  dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Phylum : Arthropoda 

 

Class : Insekta 

Ordo : Lepidoptera 

Famili : Noctuidae 

Genus : Spodoptera 

Spesies : Spodoptera litura (F.)   

 



Kerusakan Tanaman Akibat Serangan Larva Spodoptera Litura 

Spodoptera litura  hidup dalam kisaran inang yang luas dan bersifat polifagus. 

Karena itu hama ini dapat menimbulkan kerusakan serius. Kerusakan yang 

ditimbulkan pada stadium larva berupa kerusakan pada daun tanaman inang 

sehingga daun menjadi berlubang-lubang. Larva instar 1 dan 2 memakan seluruh 

permukaan daun, kecuali epidermis permukaan atas tulang daun. Larva instar 3-5 

makan seluruh bagian helai daun muda tetapi tidak makan tulang daun yang tua. 

 

Siklus hidup Spodoptera litura 

            Sebagai anggota ordo lepidoptera, S. Litura mempunyai tipe metamorfosis 

sempurna dengan stadia perkembangan telur, larva, pupa dan imago. Hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa produksi telur dapat mencapai 3000 

butir per induk betina yang tersusun atas 11 kelompok dengan rerata 350 butir telur 

per kelompok. 

Telur biasanya diletakkan di 

bawah permukaan bawah daun secara 

berkelompok berkisar 4-8 kelompok. 

Jumlah telur setiap kelompok antara 

30-100 butir. Telur tersebut ditutupi 

dengan bulu-bulu berwarna coklat 

keemasan. Diameter telur 0,3 mm 

sedangkan lama stadia telur berkisar 

antara 3-4. 

           Larva mengalami perkembangan sebanyak 6 instar dan berlangsung selama 

20 – 46 hari. Instar 1− 2 berwarna bening, mulai instar ke -3 berwarna hijau gelap 

dengan garis punggung berwarna gelap memanjang. Larva instar 4−6 pada bagian 

dorsal terdapat sepasang spot berbentuk bulan sabit di setiap ruas tubuhnya. Pada 

sisi samping terdapat garis gelap dan terang. Setelah masa larva berakhir, 

selanjutnya masuk pada fase pupa yang berlangsung selama 7 − 10 hari. Pupa ini 

berwarna merah kecokelatan, panjang tubuh 15−20 mm, berada di dalam tanah 

sekitar tanaman terserang. Imago berupa ngengat dengan panjang tubuh 15 − 20 

mm dan ditutupi sisik berwarna abu-abu kecokelatan. Bentang sayap berkisar 30−38 

mm, sayap depan berwarna cokelat atau keperakan, sedang sayap belakang 

berwarna keputihan dengan noda hitam. Setiap induk dapat menghasilkan telur lebih 
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dari 2.000 butir dalam waktu sekitar 6−8 hari. Siklus hidup hama ini berkisar 30−61 

hari. 

Berikut adalah gerombolan kelompok telur Spodoptera litura yang mulai siap 

menetas hingga menjadi larva instar 1 dan siap menyebabkan kerusakan dan 

kerugian di pertanaman tembakau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar  a). Kelompok telur S. litura, b) Menetas,  
c). Larva instar 1, d). Larva Instar 1 mulai menyebar 

 

 Cara sederhana dan efektif manakala bila prinsip PHT di terapkan yang salah 

satunya adalah monitoring atau pengamatan rutin, tentunya hal ini akan lebih tepat 

bila sungguh-sungguh dilaksanakan oleh petani. Dalam pengamatan rutin perlu 

ditekankan pada monitor perkembangan OPT salah satunya kewaspadaan akan 

bahaya serangan hama ulat grayak. Bila menemukan gerombolan atau kumpulan 

telur ulat grayak akan lebih efektif bila langsung di kendalikan saat itu juga manakala 

menemukan seperti pada gambar di atas. Cukup dengan cara fisik mekanik dengan 

menggunakan jari tangan untuk membunuh gerombolan kelompok telur si ulat 

grayak. 
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Tanaman Inang Hama Spodoptera litura 

Selain tembakau, tanaman inang lain dari ulat grayak adalah cabai, kubis, 

padi, jagung, tomat, tebu, buncis, jeruk, kedelai, kapas, bawang merah, terung, 

kentang, kacangkacangan (kedelai, kacang tanah), kangkung, bayam, pisang, dan 

tanaman  hias. Ulat grayak juga menyerang berbagai gulma, seperti Limnocharis sp., 

Passiflora foetida,  geratum sp., Cleome sp., Clibadium sp., dan Trema sp. 

 

Ekosistem Pemicu Serangan Hama Spodoptera litura  

Di dalam ekosistem terdapat mekanisme alami yang bekerja secara efektif 

dan  efisien dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekologi untuk menekan  

populasi suatu hama. Jaring-jaring  makanan merupakan unsur ekosistem yang 

cukup penting dalam pengelolaan hama. Pertumbuhan populasi ulat grayak sering 

dipicu oleh situasi dan kondisi lingkungan, yakni: 

1) Cuaca panas. Pada kondisi kering dan suhu tinggi, metabolisme serangga hama 

meningkat sehingga  memperpendek siklus hidup. Akibatnya jumlah telur yang 

dihasilkan meningkat dan akhirnya mendorong peningkatan populasi. 

2) Penanaman tidak serentak dalam satu areal yang luas. Penanaman yang tidak 

serentak menyebabkan tanaman berada pada fase pertumbuhan yang berbeda-

beda sehingga makanan ulat grayak selalu tersedia di lapangan.  

3) Aplikasi insektisida. Penggunaan insektisida yang kurang tepat baik jenis 

maupun dosisnya, dapat mematikan musuh alami serta meningkatkan resistensi 

dan resurgensi hama.  

 

Pengendalian Hama Spodoptera litura 

Pengendalian hama ulat grayak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, 

1) Pengumpulan kelompok telur dan larva. Kelompok telur dan larva S. litura 

yang terdapat pada tanaman dikumpulkan lalu dimusnahkan. 

2) Pemasangan feromonoid seks atau perangkap lampu. Untuk menekan 

populasi awal S. litura dipasang perangkap feromonoid seks atau perangkap 

lampu mulai saat tanam. Tujuannya adalah untuk menangkap imago atau 

ngengat S. litura. 



3) Pemanfaatan musuh alami. Musuh alami yang potensial mengendalikan ulat 

grayak adalah virus patogen SlNPV (Spodoptera litura Nuclear Polyhedrosis 

Virus) dan Jamur Beauveria bassiana. 

4) Penggunaan insektisida. Jika serangan ulat grayak sudah mencapai ambang 

pengendalian, yaitu 5% kerusakan daun baru boleh digunakan insektisida. 
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