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ABSTRAK 

Salah satu  hama  terbesar  yang  menyerang  tanaman  sawit  adalah  tikus  dan 

serangga yang menyebabkan kerugian yang tidak sedikit pada perkebunan kelapa 

sawit. Dalam rangka pencegahan hama tikus dan serangga pada tanaman kelapa 

sawit telah dilakukan beberapa pencegahan  melalui beberapa cara yaitu dengan 

pengendalian kultur teknis, pengendalian dengan sanitasi, pengendalian fisik dan 

mekanis, pengendalian biologis, serta pengendalian kimia. Cara pemberantasan 

hama  di  atas  relatif  cepat  dan  praktis,  tetapi  sering  kali  menimbulkan  efek 

samping   sebab   jika   penggunaannya   tidak   hati-hati   dapat   membahayakan 

kesehatan manusia atau organisme lain, juga dapat mengganggu keseimbangan 

alam.  Untuk  itu  dirancang  teknologi  baru  dengan  menggunakan gelombang 

elektromagnetik yang dapat menghasilkan suara ultrasonik. Bedasarkan hasil uji 

coba alat, rangkaian ini dapat digunakan untuk mengusir hama tikus sawit pada 

frekuensi 40 KHz, namun  dalam penelitian ini belum didapatkan secara pasti 

mengenai   tingkat   frekuensi   yang   dapat   digunakan   untuk   mengusir   hama 

serangga. 

 
Kata kunci : Hama, Gelombang Elektromagnetik, Suara Ultrasonik. 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia pada tahun 1848 yang diyakini 

berasal  dari  Afrika  Barat dan  mulai  dibudidayakan  secara  komersial  dalam 

bentuk perusahaan perkebunan pada tahun 1911. Perkebunan kelapa sawit adalah 

perkebunan yang  relatif  mudah dan dalam perkembanganya melalui salah satu 

produknya yaitu minyak kelapa sawit, kelapa sawit mampu mengangkat namanya 

melalui salah satu komunitas perkebunan yang handal dan mampu menggantikan 

peran kelapa ( cocosnuci fera ) sebagai sumber bahan baku  atau bahan mentah 

bagi industri pangan maupun non pangan di dalam negeri dan ditetapkan sebagai 

salah satu primadona ekspor non migas Indonesia yang sangat dinanti- nantikan 

sumbangsihnya dalam pemasukan devisa negara. Selain itu pasaran ekspornya 

pun  senantiasa  terbuka,  ini  dapat  dibuktikan  oleh  besarnya  konsumsi  minyak 

kelapa  sawit  didunia  yang  jika  dibandingkan  dengan  komoditas  perkebunan 

lainnya, kelapa sawit mempunyai prospek  yang lebih cerah karena penggunaan 
kelapa sawit sebagai bahan industri pangan dan non pangan lebih beragam. 

Kelapa sawit tergolong tanaman yang kuat, walaupun begitu tanaman ini 

juga tidak luput dari serangan hama dan penyakit, baik yang kurang 

membahayakan  maupun  yang  membahayakan.  Salah  satu  hama  terbesar  yang 

menyerang   kelapa  sawit  adalah  tikus  dan  serangga  atau  insekta  yang  bisa 

menyebabkan   kerugian   yang   tidak   sedikit   pada   perkebunan   kelapa   sawit 

(Setyamidjaja. Djoehana dalam Widiastuti, 1991 ) . 
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Adapun hama terbesar yang menyerang kelapa sawit diantaranya : 

1. Serangga (kumbang Rhynchoporus) 
Gejala  pada  tanaman  kelapa  sawit  akibat  serangan  yang  dilakukan 

kumbang   Rhynchoporus  yaitu  pucuk  daun  kelapa  sawit  tampak  mati  atau 

membusuk, biasanya akan patah atau terkulai (sehubungan dengan beratnya daun- 

daun sawit pada pucuk), tanaman yang  menjadi tujuan serangan kumbang ini 

yaitu pada tanaman yang masih tergolong muda yaitu antara 5 – 10 tahun. 

Kumbang Rhynchoporus melakukan kegiatan-kegiatannya pada siang hari, 

dimana kumbang ini memiliki kemampuan terang sejauh 900 m. Kemampun ini 

sangat membantu kumbang betina untuk menyebarkan  telur-telur yang 

diproduksinya   pada  lahan  tanaman  yang  satu  ke  yang  lainnya,  sehingga 

penyerangan hama dapat  berlangsung dengan cepat dan meluas. Produksi telur 

kumbang betina dapat mencapai 400 butir  (produksi maksimumnya sampai 530 

butir). Butir-butir telur tersebut diletakkannya pada lubang-lubang kecil pangkal 

pelepah yang dibuat dengan moncongnya sedalam lebih kurang 3 mm. Larva yang 

baru keluar dari telur-telur yng menetas, langsung merusak dan melahap bagian- 

bagin  pucuk  yang  ada  di  dekatnya.  Perioda  telur  menurut  DARMMERMAN 

(1929)  berlangsung selama 3 hari, stadium larva antara 2-4 bulan. Sedangkan 

menurut pengamatan laboratorium, larva (tidak berkaki) mempunyai siklus hidup 

di  daerah  Padang  berlangsung   selama  3,5  –6  bulan  (dalam  kondisi  cukup 

makanan). Di Bogor siklus  hidupnya 4,5-7 bulanan. Stadium pupanya 

berlangsung selama 11-18 hari. ( Mul Mulyani Soetedjo, 1989) 

2. Tikus 

Pada perkebunan kelapa sawit , jenis tikus yang ditemukan menyerang 

adalah Rattus Tiomanicus, Rattus Argentifenter, R. rattus Diardi, dan R. Exulans. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isi lambung tikus di perkebunan kelapa sawit, 

didapat hasil bahwa 80% dari pakan  yang dikonsumsi oleh tikus adalah buah 

kelapa sawit, 15% pakan adalah serangga sedangkan  sisanya 5% adalah pakan 

yang  lain.  Kemampuan  seekor  tikus  dalam mengkonsumsi  buah  kelapa  sawit 

adalah 6-14 gr/ hari, atau setara dengan kehilangan 328-962 Kg minyak sawit 

perhektar pertahun, dengan tingkat populasi tikus perhektar berkisar antara 183- 

537 ekor. 

Tikus dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar pada tanaman kelapa 

sawit,  baik  yang  baru  ditanam,  tanaman  yang  belum  menghasilkan,  maupun 

tanaman yang sudah menghasilkan. Pada tanaman kelapa sawit yang baru ditanam 

serta tanaman yang belum  menghasilkan, tikus mengerat serta memakan bagian 

pangkal pelapah daun, sehingga  menakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat 

atau bahkan tanaman akan mati jika keratan tikus mengenai titik tumbuhnya.pada 

tumbuhan kelapa sawit yang sudah menghasilkan, tikus memakan buah, baik yang 

masih muda maupun yang sudah tua. Pada buah yang masih muda keseluruhan 

bagian (inti dan daging muda dapat dimakan oleh tikus. Pada buah yang sudah 

tua,  hanya   daging  buahnya  saja  yng  dimakan  dengan  meninggalkan  serat- 

seratnya.(Swastiko, 1995) 

Oleh karena itu, proses penanaman kelapa sawit perlu diawasi dengan 

pencegahan   hama perusak pada kelapa sawit. Kerusakan ini dapat mengurangi 

hasil produksi kelapa sawit serta mengakibatkan kehilangan hasil produksi untuk 

dua tahun berikutnya. 
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Gambar 1. Keadaan buah sawit yang masih muda akibat hama tikus 
 

 
 

 
 

Gambar 2. Keadaan buah sawit yang sudah tua akibat hama tikus 

 
Untuk mengatasi kerusakan akibat hama dan penyakit pada kelapa sawit 

telah dilakukan tindakan pemberatasan dan pencegahan hama kelapa sawit dengan 

beberapa cara yaitu : 

1). Secara fisik / mekanis 

Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain pengambilan atau pengumpulan 

hama dan  penyakit secara fisik atau mekanis, pembongkaran dan pembakaran 

tanaman yang terserang, pembersihan kebun, gropyokan, dan lain-lain. 

2). Secara Biologis 

Dengan menggunakan binatang atau organisme lain sebagai musuhnya yaitu : 

 Parasit  :  makhluk  hidup  /  organisme  yang  hidupnya  tergantung  pada 
makhluk  hidup  lain  /  organisme  pemakan  hama,  serangga,  binatang, 

perusak dan lain-lain. 

 Predator makkluk hidup / organisme pemakan hama atau binatang lainya 

yang merugikan. 

Walaupun  terbukti  permanen  dan  ramah  lingkungan,  pengendalian  hama 

kelapa sawit  secara biologis di Indonesia masih kurang diminati. Hanya 40% 

perkebunan kelapa sawit yang mengandalkan pengendalian hama secara biologi, 

terutama perkebunan swasta. (Kompas, Oktober 2001) 

3). Secara Kemis 

Usaha pemberatasan ini dengan menggunakan bahan kimia yang berupa 

pestisida antara lain fungisida, bakterisida, insektisida, nematisida  akarisida, dan 

lain - lain. 
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Menurut Sudharto 30 % perkebunan negara dan 30 % perkebunan rakyat 

tetap   mengandalkan  bahan-bahan  kimia  seperti  pestisida.  Cara  manual  atau 

memakai pestisida untuk membasmi hama kelapa sawit ini cukup mahal dan tidak 

selalu  efektif.  “pestisida  dapat  memberi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan 
karena akan membunuh predator yang sebenarnya menguntungkan petani. Belum 

lagi bahaya terhirup pestisida saat menyemprot dan pencemaran lingkungan yang 

diakibatkannya” (Kompas 20 Oktober 2001). 
Cara pemberantasan hama di atas relatif cepat dan praktis, tetapi sering 

kali   menimbulkan  efek  samping.  Jika  penggunaannya  tidak  hati-hati,  dapat 

membahayakan   kesehatan   manusia   atau   organisme   lain,   dan   mengganggu 

keseimbangan alam. Bagaimanapun usaha pencegahan selalu lebih baik daripada 

pemberantasan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mencoba membuat atau menciptakan 

alat  yang  menghasilkan  frekuensi  atau  intensitas  yang  dapat  mengusir  atau 

mengusik  hama kelapa sawit terutama hama serangga dan hama tikus. Selain itu 

alat ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya : 

1). Baik bagi kesehatan manusia karena tidak mengandung zat-zat kimia dan zat- 

zat aditif. 

2). Tidak  mengganggu  manusia  karena  frekuensi  dan  intensitasnya  di  bawah 

ambang pendengaran manusia. 

3). Ekonomis karena alat-alat penyusun mudah didapat di toko-toko elektronik 

dengan harga terjangkau dan tahan lama ( bisa digunakan berulang-ulang ). 

Alat ini baik digunakan untuk mencegah kerusakan kelapa sawit muda 

oleh  hama  terbesar  tanaman  sawit  yaitu  serangga  dan  tikus  sehingga  dapat 

meningkatkan hasil produksi kelapa sawit yang juga dapat memajukan ekonomi 

para petani juga pembangunan ekonomi dalam dan luar negeri. 

 
METODE PENDEKATAN 

Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  3  bulan,  yang  di  laksanakan  di 

laboratorium elektronika (Basic Science) Universitas Bengkulu. Adapun alat dan 

bahan   yang   digunakan   meliputi:   solder,pencabut   timah   solder,   osiloskop, 

multimeter,  catu  daya,  gunting,  adaptor,   timah,  Sakelar,  PCB,  IC  ,  Soket, 

Transistor, BC 107, BC 182, Dioda 1 N 4148, Resistor  (1K, 10K, 100K), 

Kondensator 100 NF/16 Volt dan 0,01 NF, Kawat montage, twiter, potensio. 
Komponen-komponen rangkaian tersebut di rangkai pada papan rangkaian 

(PCB), seperti gambar berikut: 
 

 
 

Gambar 2. Rancangan rangkaian pengusir hama 

tikus dan serangga pada tanaman sawit 
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Pada  rangkaian  elektronik  tersebut  salah  satu  resistor  diganti  dengan 

potensio yang bertujuan agar frekuensi yang dihasilkan dapat diubah. 

Penentuan  frekuensi  pada  rangkaian  dilakukan  dengan  menggunakan 

osiloskop.  Pengujian rangkaian pada hama tikus dan serangga dilakukan pada 

tingkat frekuensi yang  berbeda-beda, dengan maksud untuk mendapatkan nilai 

frekuensi yang dapat digunakan untuk  mengusir hama tikus dan serangga pada 

sawit. Pengujian  pada tikus dan serangga ini dilakukan pada tempat uji yang telah 

dibuat sebelumnya. Adapun bentuk tempat uji yang digunakan adalah: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Bentuk tempat uji yang digunakan 

 

Tempat uji ini terbuat dari kayu, triplek dan kawat jaring. Pengujian untuk 

hama tikus  dilaksanakan di ruangan yang agak gelap, agar hama tikus yang diuji 

tidak terganggu oleh cahaya matahari. 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan perancangan rangkaian, diperoleh rangkaian elektronik 

yang dapat menghasilkan suara dengan frekuensi 100 Hz sampai dengan 70 KHz. 

Untuk   mendapatkan   alat   yang   mengeluarkan   frekuensi   yang   benar-benar 

mengeluarkan suara yang dapat mengusir hama sawit (tikus dan serangga) maka 

dilakukan pengujian alat tersebut terhadap hama. 

Pengujian alat pada hama tikus dilakukan pada tingkatan frekuensi yang 

berbeda-beda, Untuk mengetahui tingkatan frekuensi ini digunakan osilstor. 

 

 
 

 
 

Gambar. 4 Pengujian frekuensi alat pada osiloskop 
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Setelah dilakukan  pengujian alat untuk menentukan frekuensi yang dapat 
mengganggu  salah  satu  hama  sawit  yaitu  tikus,  ternyata  frekuensi  alat  yang 

didapat yaitu  sebesar 40 KHz pada hama tikus. frekuensi yang telah didapatkan 

untuk  membuat  hama  tikus  terganggu  ini  berbeda  dengan  literatur  yang  ada, 

menurut Swastiko Priyambodo (1995), frekuensi ultrasonik yang dapat digunakan 

untuk mengganggu tikus yaitu pada frekuensi 20 KHz,  menurut laporan yang 

disampaikan oleh harian Republika (2005) suara ultrasonik yang digunakan untuk 

mengganggu tikus yaitu pada frekuensi 80 KHz , sedangkan menurut Sudarminto 

(1993) yaitu pada frekuensi 40 KHz. Adanya tingkatan frekuensi yang berbeda 

beda ini dapat dikarenakan akibat beragamnya gangguan fisiologi pada hewan itu 

sendiri, yang mengakibatkan bentuk gangguan tersebut pada hewan uji di tempat 

yang lain dapat berbeda-beda sehingga sulit untuk diketahui dengan pasti. 

Berikut  ini  merupakan  tanggapan  tikus  terhadap  frekuensi  alat  yang 

digunakan  berdasarkan hasil penelitian (tabel di bawah ini mewakili sejumlah 

penelitian): 

 
Untuk frekuensi 30 KHz: 

 

pengulangan Frekuensi 

(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 30 Tidak terpengaruh 

2 30 Tidak terpengaruh 

3 30 Tidak terpengaruh 
 

Untuk frekuensi 35 KHz: 
 

pengulangan Frekuensi 
(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 35 Tidak terpengaruh 

2 35 Agak menjauh 

3 35 Agak menjauh 
 

Untuk frekuensi 40 KHz 
 

pengulangan Frekuensi 
(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 40 Sangat terganggu, bingung 

2 40 Menjauh 

3 40 Ketakutan, menjauh 
 

Untuk frekuensi 45 KHz: 
 

pengulangan Frekuensi 
(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 45 Agak menjauh 

2 45 Agak menjauh 

3 45 menjauh 
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Untuk frekuensi 50 KHz: 
 

pengulangan Frekuensi 

(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 50 Tidak terpengaruh 

2 50 Agak menjauh 

3 50 Tidak terpengaruh 
 

Untuk frekuensi 55 KHz: 
 

pengulangan Frekuensi 
(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 55 Tidak terpengaruh 

2 55 Tidak terpengaruh 

3 55 Tidak terpengaruh 
 

Untuk frekuensi 60 KHz: 
 

pengulangan Frekuensi 
(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 60 Tidak terpengaruh 

2 60 Tidak terpengaruh 

3 60 Tidak terpengaruh 
 

Untuk frekuensi 65 KHz: 
 

pengulangan Frekuensi 
(KHz) 

Prilaku Tikus 

1 65 Sangat tidak terpengaruh 

2 65 Sangat tidak terpengaruh 

3 65 Sangat tidak terpengaruh 
 

Hama tikus yang digunakan pada pengujian yaitu pada jenis Rattus Diardi 
dan Ratus Exulans. Pengujian alat pada hama ini dilakukan pada tempat uji yang 

telah dibuat dan dilakukan pada tempat yang agak gelap. 

 
Untuk penelitian pada hama serangga pada saat ini belum dapat dilakukan 

pengujian  hama secara langsung, sehingga belum mendapatkan frekuensi yang 

sesuai  yang  dapat   digunakan  untuk  mengusik  hama  serangga  pada  sawit. 

Pengujian ini belum dapat dilaksanakan secara langsung pada hama serangga pada 

sawit karena belum didapatkan hama serangga pada tanaman sawit. Selain itu juga 

belum di dapatkan referensi mengenai tingkat frekuensi yang dapat mengganggu 

serangga   tersebut. Namun   secara   teori   frekuensi   pendengaran   serangga 

Rhynchoporus yaitu pada rentang 100 Hz sampai 50 KHz. Dengan  demikian 

rangkaian yang telah dihasilkan dapat digunakn untuk mengusir serangga, namun 

belum diketahui secara pasti mengenai tingkat frekuensi yang dapat digunakan. 

Dan perlu  diketahui  bahwa  rancangan  rangkaian  ini  belum  diuji  pada 

perkebunan  sawit secara langsung, baru sampai pada pengujian terhadap hama 

sawit dalam skala laboratorium. Hal ini dikarenakan untuk pengujian langsung ke 

perkebunan  sawit  diperlukan   waktu  yang  relatif  lama.  Sebenarnya  tingkat 
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keberhasilan rangkaian ini dapat dilihat melalui pengujian secara langsung ke 

lapangan,  yaitu  dengan  membandingkan  hasil  produksi  yang  didapatkan  dari 

lahan sawit yang menggunakan alat pengusir hama dengan lahan sawit yang tidak 

menggunakan alat pengusir hama. Dengan catatan penelitian terhadap kedua lahan 
sawit tersebut dilakukan pada lahan sawit  yang masih muda dan belum banyak 

terserang hama. 

Alat yang menghasilkan frekuensi yang dapat mengusir hama tikus dan 

serangga ini merupakan alat yang penghasil gelombang ultrasonik. Gelombang 

ultrasonik merupakan  gelombang mekanik longitudinal dengan frekuensi di atas 

20 kHz. Gelombang ini dapat merambat dalam medium padat, cair dan gas, hal 

disebabkan   karena   gelombang   ultrasonik   merupakan   rambatan   energi   dan 

momentum mekanik  sehingga merambat sebagai interaksi dengan molekul dan 

sifat inersia medium yang dilaluinya.  Karakteristik gelombang ultrasonik yang 

melalui  medium  mengakibatkan  getaran  partikel   dengan  medium  amplitudo 

sejajar dengan arah rambat secara longitudinal sehingga  menyebabkan partikel 

medium membentuk rapatan (Strain) dan tegangan (Stress). Proses kontinu yang 

menyebabkan terjadinya rapatan dan regangan di dalam medium disebabkan oleh 

getaran partikel secara periodik selama gelombang ultrasonik melaluinya.  Alat 

penghasil gelombang ultrasonik ini tidak mengganggu manusia. Karena frekuensi 

yang dihasilkan diatas ambang pedengaran manusia, yaitu diatas 20 KHz. 

Walaupun  suara  ultrasonik  dapat  digunakan  untuk  mengganggu  serta 

mengusir  hama tikus pada tanaman sawit, namun masih perlu dipertanyakan 

apakah  suara yang dihasilkan oleh alat tersebut benar-benar berpengaruh buruk 

bagi prilaku tikus atau tidak. Hal ini mengingat tikus sendiri mengeluarkan suara 

ultrasonik sebagai alat komunikasi  diantara sesamanya. Kondisi-kondisi tertentu 

yang mencerminkan hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  laju populasi ( tindakan untuk melakukan perkawinan) tikus betina akan 

meningkat setelah tikus jantan mengeluarkan suara ultrasonik 

2.  tikus betina akan membangun sarang yang lebih tebal atau tertutup jika 

anak-anaknya mengeluarkan suara ultrasonik sebagai tanda kedinginan. 

3.  anak-anak tikus akan mengeluarkan suara ultrasonik pada saat mereka 

tersesat, agar mudah dicari oleh induknya. 
 

 
 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat dihasilakan sebuah rancangan rangkaian elektronik 

pengusir hama tikus dengan frekuensi 40 Khz . Namun dalam penelitian ini belum 

sampai dengan pengujian alat pada hama serangga. 
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