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Abstract. The coffee berry borer, Hypothenemus hampei Ferr is the main insect pest on coffee, attacking the fruits. 
This observation aims to determine the coffee borer attacks (Hypothenemus hampei Ferr.) in the Rante Karua estate, 
Tana Toraja, South Sulawesi. Observation method involved the coffee planting area separating into 5 (five) plot 
samplings based on the direction of the wind, namely: East, West, North, and South. The sampling plot each was around 
1 ha. In this area the plant was observed 20 samples. The results showed that the attack rate of coffee borrer in the 
Rante Karua estate was relatively low (6.175%). Efforts to control the coffee borer can be done with technical culture, 
biology, and physical. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Indonesia merupakan negara penghasil kopi 

keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam dan 
Kolumbia. Produksi kopi di Indonesia terus 
mengalami penurunan, yaitu dari 698 016 ton pada 
tahun 2008 menjadi 685 089 ton pada tahun 2014. 
Produktivitas kopi Arabika pada tahun 2008 sekitar 
783 kg/ha/tahun meningkat menjadi 920 kg ha/tahun 
pada tahun 2014. Produktivitas tersebut masih 
tergolong rendah dibandingkan dengan potensi hasil 
yang mampu dicapai yaitu di atas 1 500 kg/ha/tahun  

(Ditjenbun 2014).  
Kopi Arabika menghendaki tumbuh pada lahan 

bas ah akan tetapi dengan tingkat kelembaban 
udara yang rendah. Hulupi (1999) mengemukakan 
persyaratan kondisi iklim dan tanah yang optimum 
untuk kopi Arabika yaitu seperti pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Persyaratan kondisi iklim dan tanah kopi Arabika 

 
No. Parameter Satuan Kopi Arabika 

1. Tinggi tempat m dpl 700-1400 
2. Curah hujan mm/th 2000-4000 
3. Bulan kering (<60 mm/bulan) bulan 1-3 
4. Suhu udara rata-rata °C 15-24 
5. pH - 5.3-6 
6. Kandungan BO % Min 2 
7. Kedalaman efektif m >100 

 

Permasalahan utama pada perkebunan kopi 
yaitu rendahnya produktivitas dan mutu hasil yang 
rendah serta kurang memenuhi standar (Laila et al. 
2011). Rendahnya produktivitas kopi antara lain 
disebabkan oleh serangan organisme pengganggu 
tanaman (OPT), diantaranya yaitu serangan hama 
penggerek buah kopi (PBKo) (Hypothenemus 
hampei Ferr.). Penyebaran hama PBKo di Indonesia 
telah merata hampir di seluruh wilayah perkebunan 
kopi (CABI 2000). Serangan hama PBKo di 
Sulawesi Selatan telah menyebabkan kehilangan 
hasil antara 30-60% (Laila et al. 2011). 

Intensitas serangan hama PBKo sangat 
bervariasi karena dipengaruhi umur tanaman, 
kondisi lahan dan sistem budidaya kopi. Contohnya,  
intensitas serangan hama PBKo pada lahan kopi 
dengan pohon penaung lebih rendah dibandingkan 
tanpa penaung (Kuruseng dan Rismayani 2010). 
Gejala kerusakan yang ditimbulkan hama PBKo 
terkait dengan perilaku hidupnya. Kumbang ini 
termasuk kategori hama langsung yaitu merusak 
langsung bagian tanaman yang dipanen,  yaitu buah 
kopi. Ada dau tipe kerusakan yang disebabkan oleh 
hama ini, yaitu gugur buah muda dan kehilangan 
hasil secara kuantitas maupun kualitas. Hama PBKo 
terutama betina dapat menyerang pada semua 
tingkat umur buah kopi (Manurung 2008). Menurut 
Tobing et al. (2007) Hama PBKo dapat menyerang 
buah yang belum mengeras, buah kopi yang bijinya 
masih lunak umumnya digerek hanya untuk 
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mendapatkan makanan dan selanjutnya 
ditinggalkan. Pengendalian hama PBKo cukup sulit 
dilakukan karena serangga terdapat di dalam buah 
kopi. Serangga H. hampei diketahui hanya 
menyerang dan berkembang biak pada buah kopi. 
Oleh karena itu, pengamatan terhadap hama PBKo 
harus dilakukan untuk mengetahui populasi, tingkat 
serangan serta upaya pengendaliannya. 

 
2. METODE  

 
Pengamatan hama PBKo dilaksanakan pada 

bulan April-Juni 2016 di Perkebunan Kopi Arabika 
Rante Karua yang berlokasi di Kampung Bolokan, 
Desa Lembang Tiroan, Kecamatan Bittuang, 
Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Metode 
yang digunakan adalah metode pengamatan 
langsung. Areal pertanaman kopi dibagi menjadi 5 
(lima) petak lokasi. Pengambilan sampel 
berdasarkan arah mata angin yaitu : Timur, Barat, 
Utara, dan Selatan. Luas areal pengambilan sampel 
tiap arah mata angin sekitar 1 ha. Pada tiap areal 
diamati 20 tanaman sampel. 

Persentase buah terserang diamati melalui ada 
tidaknya serangan hama PBKo pada buah sampel 
yang ditandai dengan adanya lubang bekas gerekan 
hama PBKo pada buah kopi (discus). Persentase 
buah terserang dihitung dengan rumus:  
                                      

A = (B/C) x 100% 
 
Keterangan: 
A: Persentase buah terserang 
B: Jumlah buah terserang 
C: Jumlah buah seluruhnya 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Kondisi Kebun Rante Karua 
 

Kebun kopi Arabika Rante karua terletak 
pada ketinggian 1.400 – 1700 meter di atas 
permukaan laut. Dengan temperatur berkisar antara 
11 – 240 C. Curah hujan di daerah ini sangat tinggi 
yakni lebih dari 3.000 mm. Adapun jenis tanah 
sebagian besar (± 80 %) terdiri atas tanah Podsolik, 
selebihnya tanah regosol dan Alluvial. Keasaman 
tanah (pH tanah) berkisar antara 4.4 – 5.2. Keadaan 
tanah juga dipengaruhi oleh aktivitas gunung api 
yang didominasi oleh batuan piroxin dan basalt.  

Berdasarkan data tersebut, kebun Rante 
Karua memenuhi persyaratan kondisi iklim dan 
tanah yang dikehendaki oleh tanaman kopi Arabika 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal 
(Tabel 1). Kebun Rante Karua memiliki luas 563.64 
ha yang dibagi menjadi  3 wilayah  yaitu Asri 

(161.85 ha), Barakae (187.53 ha) dan Citra ( 214.26 
ha. Produksi kopi terus meningkat dari tahun 2011 
sampai 2014 (Tabel 2).  Tahun 2015 mengalami 
penurunan dibanding tahun sebelumnya. Produksi 
kopi kebun Rante karua tahun 2015 mengalami 
penurunan sebesar 24.5% dibandingkan pada tahun 
2014. Salah satu faktor yang menyebabkan 
penurunan produksi yaitu serangan hama.  
 

3.2 Pengamatan Hama PBKo 
  

Wilayah Timur memiliki presentasi serangan 
yang paling tinggi yaitu sekitar 7.44% diikuti oleh 
wilayah Utara 6.99%, Barat 5.82% dan Selatan 
4.54% (Tabel 3). 

 
Tabel 2. Produksi kopi Kebun Rante Karua 

 

Tahun Kopi gelondong (kg) 
Kopi beras (kg) 

 

2011 619 395 89 816 
2012 1 012 544 146 819 
2013 1 039 289 150 697 
2014 1 476 958 214 158 
2015 1 114 358 170 808 

 
Tabel 3. Persentase serangan hama PBKo (%) pada  masing-

masing lokasi pengamatan 
 

No Utara Selatan Timur Barat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  11.36  
    4.16  
    3.52  

    0  
  11.42  
  13.33  

    0  
    2.38  

  20 
    0  
    0  

   4.68  
   0  

 12.90  
   5  

 11.76  
   0  
   0  

 10.81                   
28.57  

 2.5  
 0  

 1.13  
 0  
 0  
 0  
 0  

 4.12  
 0  

 2.43  
 0  

 3.84  
 4.16  

 0  
 3.44  
 5.88  
 4.34  
16.66  
 4.34  

  8  

  1.44  
  0  
  0  
  0  
  0  

28.5 
  2.0  

  4.34 
  0  
  0  
  0  

  2.56 
  3.33 
  2.5  

27.58 
18.18 
23.07 
15.38 

  8  
12 

   1.44  
   8.53  
   3.22  

   9  
   0  
   0  

   6.17 
   4.97 
   8.88 
   9.37 

 19  
 12.5 

   3.33 
   2.04 
 11.76 
   3.57  
   2.77  

   0  
 10 
   0  

Total 
Rerata 

139.88  
    6.99  

90.84  
  4.54  

148.88  
    7.44  

116.55 
    5.82  

 
Menurut Baker (1999) kandungan bahan 

kering di dalam endosperma merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi serangan maupun 
kecepatan penetrasi PBKo ke dalam biji. Biji dengan 
kandungan bahan kering kurang dari 20% akan 
ditinggalkan oleh PBKo setelah proses awal 
serangan, atau imago betina menunggu di dalam 
lubang gerek di eksokarp sampai kandungan bahan 
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kering di dalam endosperma mencapai jumlah yang 
cukup. Umumnya satu buah kopi hanya diserang 
oleh satu kumbang betina PBKo.  

Siklus hidup hama PBKo sebagai berikut 
(Gambar 1). Kumbang meletakan telur di dalam 
lubang gerek. Jumlah telur yang diletakkan betina 
selama hidupnya 31-50 butir. Telur menetas 
menjadi larva setelah 14 hari. Fase larva sekitar 15 
hari, sedangkan masa prepupa dan pupa 7 hari.  

Menurut Barerra (2008) siklus hidup PBKo 
dipengaruhi oleh suhu. Semakin rendah suhu, siklus 
hidup akan semakin lama. Pada suhu 27ºC, siklus 
hidup kumbang yaitu 21 hari, suhu 22ºC yaitu 32 
hari, dan suhu 19.2 ºC adalah 63 hari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Siklus hidup PBKo (Hypothenemus hampei Ferr.) 

 
Lama hidup imago betina (Gambar 2) lebih 

lama dari jantan. Kumbang betina dapat bertahan 
hidup selama 157 hari, sedangkan jantan hanya 20-
87 hari (Hindayana et al. 2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.  Morfologi Imago PBKo (Hypothenemus hampei 

Ferr.). (Sumber: Vega et al. 2015) 

 
Populasi PBKo di dalam buah terserang dapat 

mencapai 25-30 individu dari berbagai fase 
perkembangan hidup. Jumlah betina lebih banyak 
dibandingkan jantan. Oleh karena itu selalu terjadi 
kopulasi antar keturunan. Betina yang telah 

berkopulasi akan keluar dari buah kopi untuk 
mencari buah baru sebagai tempat peletakan telur. 
Kumbang dapat bertahan hidup pada buah kopi 
kering yang telah menghitam yang masih menempel 
pada pohon maupun telah jatuh ke tanah. Kumbang 
jantan tetap hidup di dalam buah yang terserang 
(Barerra 2008). Imago jantan dan betina disajikan 
pada Gambar 3. 

 

3.3  Teknologi Pengendalian PBKo 
 

Strategi pengendalian hama PBKo harus 
dilakukan secara terpadu agar berhasil  meurunkan 
atau mengendalikan populasi hama PBKo di kebun. 
Strategi pengendalian difokuskan pada kultur teknis, 
pengendalian secara biologi dan fisik. Penggunaan 
pestisida sintetik tidak dianjurkan karena kebun 
Rante Karua merupakan kebun organik. 
Pemupukan anorganik, pengendalian gulma dengan 
herbisida, pengendalian hama dengan pestisida 
juga dikurangi bahkan tidak diperbolehkan lagi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. (A). Telur, larva, prepupa, pupa betina, pupa 
jantan, (B). Imago jantan dan betina (C) Dorsal 
imago betina, (D) Imago betina pada biji kopi). 
(Sumber: Vega et al. 2015) 

 

3.3.1  Varietas tahan PBKo 
 
Penggunaan varietas tahan PBKo menjadi 

langkah pertama strategi pengendalian. Kebun 
Rante Karua memiliki varietas yang ditanam 
diantaranya CIFC, USDA, Lini S, Kartika, Katuway, 
dan Typica lokal. Salah satu cara pengendalian 
PBKo adalah dengan menanam varietas atau klon 
yang mampu masak serentak (hampir bersamaan). 
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Menurut Mawardi (1983), varietas yang masak 
serentak adalah USDA 230731 dan USDA 230762.  

 

3.3.2  Kultur teknis 
 
Pengendalian secara kultur teknis dilakukan 

dengan memutus daur hidup PBKo. PBKo dapat 
bertahan dalam satu musim buah yang tertinggal di 
pohon atau buah yang jatuh. Oleh sebab itu, buah 
sehat yang tertinggal di pohon kopi harus dipetik 
dan buah yang jatuh dikumpulkan. Di Kebun Rante 
Karua, pengendalian PBKo secara kultur teknis 
dilakukan dengan cara berikut. 
1. Petik bubuk. Buah yang terserang dipetik dan 

kemudian dikumpulkan di awal panen. 
2. Racutan/Rampasan. Semua buah kopi yang 

berukuran lebih dari 5 mm yang masih berada 
di pohon dipetik biasanya pada akhir panen. 
Tindakan ini bertujuan untuk memutus siklus 
hidup PBKo. 

3. Lelesan. Semua buah yang telah gugur diambil 
dan dikumpulkan. Buah yang masih bisa 
dimanfaatkan dikumpulkan dan direndam air 
panas selama ± 15 menit kemudian dijemur 
hingga mencapai kadar air 12 %  

4. Pengaturan Naungan Tetap, Pemeliharaan dan 
pemangkasan tanaman naungan dilakukan 
dengan rutin untuk mengatur cahaya matahari, 
sirkulasi udara, suhu dan kelembaban udara 
yang masuk ke dalam tajuk tanaman kopi. 

5. Sanitasi Kebun. Pemangkasan tanaman kopi 
dilakukan secara rutin. Cahaya matahari dan 
sirkulasi udara yang baik dapat mengurangi 
tingkat kelembaban dan suhu lingkungan 
sehingga menciptakan kondisi yang kurang 
cocok untuk perkembangan PBKo. 
Pengendalian gulma setelah pemanenan 
dilakukan untuk memudahkan pengambilan 
sisa-sisa buah kopi yang jatuh ke tanah. 

6. Pemupukan. Tanaman kopi yang lemah akan 
rentan terhadap serangan PBKo, sehingga 
perlu dipupuk secara berkala.  

 

3.3.3 Pengendalian secara biologi 
 

Pengendalian secara biologi dilakukan dengan 
menggunakan musuh alami yang menyerang hama 
PBKo seperti parasitoid dan patogen serangga 
(Vega et al. 2015). Menurut Murphy dan Moore 
(1990), penggunaan parasitoid adalah pengendalian 
secara biologi yang paling efektif. Terdapat 12 
spesies parasitoid yang telah dilaporkan dapat 
mengendalikan PBKo, tetapi hanya 6 spesies saja 
yang sudah terbukti efektif. Parasitoid asli dari Afrika 
berjumlah 4 spesies yang sudah dikirim ke berbagai 

negara penghasil kopi. Jenis parasitoid antara lain 
(1) Prorops nasuta Waterston (Bethylidae) (Gambar 
4), (2) Cephalonomia stephanoderis Betrem 
(Bethylidae), (3) Phymastichus coffea LaSalle 
(Eulophidae), dan  (4) Heterospilus coffeicola 
Schmiedeknecht (Braconidae). Dua jenis parasitoid 
lainnya berasal dari Amerika, yaitu  (1) Cryptoxilos 
sp. Viereck (Braconidae) dan (2) Cephalonomia 
hyalinipennis Ashmead (Bethylidae). Di Indonesia 
Cephalonomia stephanoderis (Gambar 5) telah 
banyak digunakan di perkebunan kopi di Malang, 
Jawa Timur. Walaupun demikian, pelepasan 
parasitoid harus diulang secara berkala agar efektif 
mengendalikan populasi PBKo di lapang. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Parasitoid Prorops nasuta pada PBKo (Sumber: 
Vega et al. 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar  5. Siklus hidup Cephalonomia stephanoderis (A) 

parasitoid menempel prepupa, (B) pupa (C) larva 
infeksi inang (D) imago parasitoid (Sumber: Vega et 
al. 2015) 

 
Pemanfaatan jamur patogen serangga untuk 

mengendalikan PBKo lebih berkembang daripada 
pemanfaatan musuh alami lain, karena aplikasinya 
relatif lebih muda. Cara aplikasi Beauveria bassiana 
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di lapangan sangat mudah. Buah masak yang 
terserang PBKo dikumpulkan, dicampur dengan 
jamur dan dibiarkan selama satu malam. Kumbang 
akan keluar dan dilepas sehingga dapat menularkan 
jamur B. bassiana kepada pasangannya di kebun. 
Menurut Barrera (2008) jamur B. bassiana efektif 
mengendalikan PBKo (Gambar 6). Menurut 
Hindayana et al. (2002), jamur B. bassiana tepat 
diaplikasikan saat kulit tanduk sudah mengeras.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Kumbang terserang B. bassiana 

 

3.3.4 Pengendalian secara fisik 
 
Untuk menekan kehilangan hasil, dapat pula 

diterapkan teknologi perangkap hama PBKo 
(Gambar 7). Perangkap dengan menggunakan 
senyawa tertentu (Hypotan), dapat menarik hama 
PBKo dewasa secara selektif, sehingga aman bagi 
musuh alami. Selain itu, perangkap hypotan dapat 
menjerat hama lain, seperti penggerek batang dan 
cabang kopi (Zeuzera coffeae) dan penggerek 
cabang Xylosandrus compactus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Perangkap PBKo 

 
Di kebun Rante Karua, perangkap (hypotan) 

sederhana dibuat dari botol plastik (1.500 ml) bekas. 

Pada botol dibuat dua buah lubang (4 x 6) cm di 
kedua dindingnya saling berhadapan. Pada bagian 
bawah botol, sekitar 2.0 cm di atas dasar botol 
dibuat lubang kecil (diameter sekitar 0.5 mm) 
menggunakan jarum secara melingkar dengan jarak 
antar lubang sekitar 1.0 cm. Lubang berguna untuk 
mengeluarkan lebihan air yang masuk, terutama air 
hujan yang masuk selama pemasangan perangkap. 

Perangkap (hypotan) dipasang di dalam botol 
dengan ketinggian sejajar dengan lubang pada 
dinding botol dengan terlebih dahulu membuat 3 
buah lubang kecil (diameter 0.5 mm) pada bagian 
atas hypotan. Lubang ini dimaksudkan sebagai jalan 
keluar uap atraktan yang nantinya akan tercium oleh 
serangga PBKo yang dapat menarik serangga 
PBKo untuk hinggap. Botol perangkap yang telah 
dipasang atraktan Hypotan selanjutnya ditambah 
larutan deterjen pada ketinggian sekitar 1.0-2.0 cm 
dari dasar botol sebagai wadah untuk menampung 
serangga yang telah tertangkap. Deterjen berfungsi 
sebagai pelicin  dan mencegah serangga terbang 
kembali. Perangkap dipasang di antara pohon kopi 
dengan ketinggian sekitar 1-1.5 m dari permukaan 
tanah. Kepadatan perangkap sekitar 25 buah/ha 
dengan jarak antar perangkap sekitar 20 m. 
Perangkap ini dapat digunakan selama 45 hari.  

Perangkap sebaiknya diperiksa setiap 1-2 
minggu sekali sekaligus mengganti cairan sabun di 
dasar botol. Pemeriksaan juga diperlukan untuk 
mengetahui serangga PBKo yang tertangkap. 
Pemasangan perangkap sebaiknya pada saat buah 
kopi mulai mengeras sampai dengan 1-2 bulan 
setelah panen besar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Aplikasi perangkap Hypotan, a) pembuatan larutan 

deterjen, b) pengisian larutan, c) pemasangan d) 
perangkap yang  telah dipasang 
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3.3.5 Pengendalian dengan pestisida nabati 
 

Penggunaan pestisida nabati untuk 
mengendalikan hama PBKo juga telah banyak 
dilakukan di beberapa kebun kopi. Tephrosia sp. 
Telah digunakan di Tanzania untuk mengendalikan 
PBKo. Konsentrasi yang digunakan adalah 50-100 g 
daun/liter air dan ditambah air sabun (Paul et al. 
2001). 

 

4. SIMPULAN 
 
Tingkat serangan hama PBKo di Kebun Rante 

Karua mencapai 6.175%. Intensitas serangan hama 
PBKo ini tergolong rendah. Akan tetapi kegiatan 
pengendalian hama PBKo secara terpadu harus 
tetap rutin dilakukan dengan menggabungkan teknik 
pengendalian secara kultur teknis, biologis, fisik dan 
insektisida nabati.   
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