
 

 

Jamur Metarhizium anisopliae Senjata Alami  
Atasi Larva Kwangwung 

 

Oleh : Ika Ratmawati, SP 

POPT Perkebunan 

 

Petani umumnya menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama 

pada tanamannya. Padahal Tuhan telah menciptakan berbagai cara untuk kita 

pakai dalam mengendalikan hama. 

Dengan semakin ketatnya peraturan pemakaian bahan kimia, karena 

efek merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan, pengendalian hayati atau 

biokontrol merupakan salah satu strategi untuk mengatasi masalah hama 

pertanian yang diyakini memiliki dampak pencemaran lingkungan yang minim.  

Salah satu teknik pengendalian hayati yang dapat digunakan yaitu dengan 

pemanfaatan jamur entomopatogen.  

Kelebihan penggunaan jamur entomopatogen sebagai pengendali 

populasi serangga hama adalah cara ini mempunyai kapasitas produksi yang 

tinggi, siklus hidup relatif pendek dan mampu membentuk spora yang tahan 

terhadap pengaruh lingkungan.  

 

Morfologi dan pertumbuhan Metarhizium anisopliae 

Koloni cendawan Metarhizium anisopliae pada awal pertumbuhannya 

berwarna putih, kemudian berubah menjadi hijau gelap dengan bertambahnya 

umur.  

Jamur ini banyak ditemukan di dalam tanah, bersifat saprofit, dan 

umumnya dijumpai pada berbagai stadia serangga yang terinfeksi, tumbuh 

pada suhu 18,3o- 29,5oC dan kelembapan 30-90%.  

Tingkat pH untuk pertumbuhan Metarhizium anisopliae berkisar 3,3-8,5. 

Pertumbuhan optimal terjadi pada pH 7. 

 

 

 

 

 



 

 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Perkembangan  

▪ Suhu Dan Kelembaban 

Pertumbuhan dan perkembangan Metarhizium anisopliae sangat 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara lain suhu, sinar matahari, pH dan 

kelembaban. 

Suhu dan kelembaban sangat mempengaruhi pertumbuhan jamur 

Metarhizium terutama untuk pertumbuhan dan perkecambahan konidia serta 

patogenesitasnya.  Batasan suhu untuk pertumbuhan jamur antara 5-35oC, 

pertumbuhan optimal terjadi pada suhu 23-25oC.  Konidia akan tumbuh dengan 

baik dan maksimum pada kelembaban 80-92 persen.  

▪ Sinar Matahari 

Perkembangan konidia jamur M. anisopliae dapat terhambat apabila 

terkena sinar matahari secara langsung.  Konidia tidak akan mampu 

berkecambah apabila terkena sinar matahari langsung selama satu minggu, 

sedangkan konidia yang terlindung dari sinar matahari mempunyai viabilitas 

yang tinggi meskipun disimpan lebih dari tiga minggu. Pada suhu 8oC konidia 

yang disimpan pada kondisi gelap selama 3-5 hari masih mampu berkecambah 

90%, sedangkan pada keadaan terang hanya 50%.  

▪ Derajat Keasaman (pH) 

Dalam beberapa penelitian pH media berpengaruh tehadap 

pertumbuhan jamur Metarhizium.  Tingkat pH yang sesuai berkisar antara 3,3-

8,5, sedangkan pertumbuhan optimal terjadi pada pH 6,5. 

 

Mekanisme menginfeksi 

Metarhizium anisopliae masuk ke dalam tubuh serangga melalui spirakel 

dan pori-pori atau kutikula dari tubuh serangga. Setelah masuk ke dalam tubuh 

serangga, jamur menghasilkan perpanjangan hifa lateral yang akhirnya 

berkembang biak dan mengkonsumsi organ internal serangga.  

Pertumbuhan hifa berlanjut sampai serangga tersebut ditumbuhi dengan 

miselia. Selanjutnya jamur akan beristirahat melalui kutikula dan sporulates, 

yang membuat serangga tampak seperti diselimuti bulu halus berwarna putih. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan kematian akibat infeksi jamur Metarhizium terjadi pada 
larva kwangwung. Infeksi berlanjut dan terjadi penyusutan kutikula sampai 
keadaan larva tertutup oleh miselium dari jamur Metarhizium sehingga muncul 
spora yang berwarna kehijuan pada permukaan larva kwangwung  
(Ratmawati, 2020) 

 

Pembiakan Jamur Metarhizium sp cukup mudah dan dapat dilakukan 

secara alami. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan Jamur 

Metarhizium sp adalah: 

• Mengumpulkan serangga hama, seperti uret, yang sehat dari lapangan. 

Uret yang dipakai adalah pada masa pertumbuhan uret ke 3 (ukuran uret 

besar). 

• Uret dimasukkan ke dalam ember berkapasitas 20 liter yang telah diisi 

tanah dan serbuk gergaji/kompos dengan perbandingan 1:1 kurang lebih 

½ bagian ember. Ember kemudan ditutup. Setiap liter media, diisi sekitar 

3 ekor uret sehat. 

• Tiga ekor uret mati terserang Jamur Metarhizium sp diiris kemudian 

dicampurkan ke media yang berisi uret yang sehat, atau juga dengan 

ditaburi beras yang sudah ditumbuhi Jamur Metarhizium sp. Uret yang 

awalnya sehat akan mati dalam waktu beberapa hari karena terinfeksi. 

• Uret yang mati dikumpulkan 2 kali seminggu dan disebarkan pada 

sarang-sarang hama.  

• Selanjutnnya, ember diisi lagi dengan uret yang sehat sebagai ganti uret 

yang mati dan sudah ditumbuhi jamur. 

• Jika dalam ember terjadi penularan oleh mikroorganisme lain, media 

dalam ember dibuang, dicuci bersih, diisi dengan media yang baru lagi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil larva kwangwung yang terinfeksi jamur Metarhizium bias 
digunakan sebagai isolate murni untuk perbanyakan jamur selanjutnya. 
(Ratmawati, 2020) 
 

 

Saat ini ada beberapa produk agensia hayati jamur Metarhizium sp yang dijual 

di pasaran. harganya pun cukup murah, berkisar Rp 30.000 untuk satu 

kilogram. Namun alangkah baik bagi petani jika mampu memperbanyak jamur 

ini dengan maksud mengurangi ongkos produksi. 
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