PENGARUH KETINGGIAN PENEMPATAN PERANGKAP
TABUNG BAMBU TERHADAP HASIL TANGKAPAN TIKUS
DI SAWAH KECAMATAN KURANJI PADANG
Nurhadi
(Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat)
*Diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Ekotrans Universitas Ekasakti Padang, Vol. 11 No. 2
Juli 2011 ISSN 1411-4615*
Abstract
Research the effect level of bamboo traps and trapped rat in Kecamatan Kuranji
Padang. The research has been carried out, to find any solution against rat outbreak
periodically from July to August 2009 randomized block design. The treatment are the
level of bamboo traps placement A = 0 cm; B = 10 cm; C = 20 cm; D = 30 cm and E = 40
cm. Result shows that the number of trapped rat not significantly different. It means
different level of traps placement is not correlated with the number of trapped rat.
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Pendahuluan
Menurut kajian korelasi hewan dan manusia, hewan dikelompokan menjadi dua,
yaitu yang berkorelasi positif dan berkorelasi negatif. Salah satu hewan yang berkorelasi
negatif dengan manusia adalah tikus. Siapa yang tidak tahu tikus? Pertanyaan itu wajar
saja diungkapkan, karena tikus mudah dijumpai di lingkungan termasuk di dalam rumah.
Tikus merupakan hama serius dan secara terus menerus dapat merusak dan menurunkan
produksi pertanian diseluruh daerah. Tikus dapat berperan sebagai hama lahan dan hama
gudang atau hama bahan dalam simpanan. Menurut Kartasapoetra (1997), tikus
merupakan hama yang menimbulkan kerugian besar pada berbagai tanaman pangan.
Hama ini merusak pertanaman dan hasil tanaman baik di lahan maupun di penyimpanan.
Tanaman pangan yang sering diserang diantaranya padi, jagung, kedelai, kacang tanah,
ubi kayu dan ubi jalar.
Budidaya tanaman padi terus menerus dilakukan, karena padi merupakan bahan
makanan pokok masyarakat. Jika bahan pangan ini mengalami penurunan produksi maka
sudah bisa dipastikan harga beras akan meningkat dan usaha impor beras akan dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama budidaya tanaman padi dilakukan maka
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selama itu pula hama tanaman padi selalu ada menyertai dan mengancam kelangsungan
pertumbuhan dan produksi padi. Hama dari kelompok serangga yang sudah dikenal
diantaranya wereng coklat (Nilapharvata lugens), walang sangit (Leptocorixa acuta),
kepik hijau (Podops coartata), penggerek batang putih (Tryphoryza innotata) dan ganjur
(Pachydiplosis oryzae). Selain itu hama dari kelompok Mollusca yaitu keong mas
(Pomacea spp.), dari Aves yaitu burung pipit (Lonchura striata) dan burung pipit dada
sisik (Lonchura puctulata) dan tentunya dari kelompok Rodentia yaitu tikus sawah
(Rattus argentiventer).
Tikus sawah termasuk dalam famili Muridae, ordo Rodentia dan klas Mammalia.
Tikus sawah memiliki ekor yang pendek lebih kurang sepanjang tubuhnya, rambut
punggung kasar berwarna coklat dibagian pangkalnya dan kuning pada ujungnya. Warna
perut putih abu-abu dan ekor berwarna gelap, jumlah puting susu 12, diantaranya 3
pasang di bagian dada dan 3 pasang dibagian perut. Berat tubuh berkisar 100-230 gram,
panjang kaki lebih kurang 34 mm dan panjang daun telinga 20-22 mm. Kemampuan
reproduksinya tinggi dengan matang seksual cepat antara 2-3 bulan, masa bunting 21-23
hari dan setelah itu timbul masa birahi setelah 24-48 jam. Mampu melahirkan 4 kali
dalam satu tahun dan setiap kelahiran menghasilkan 10-12 ekor sehingga mencapai 500
ekor selama satu tahun dari satu pasangan (Sakti,1989 dan Priyambodo, 1995). Menurut
Priyambodo (1995), tikus dapat menjadi hama tanaman padi sejak dari persemaian, padi
masak susu dan sampai menjelang panen. Di persemaian tikus mencabut benih yang
mulai tumbuh dan memakan biji yang masih tersisa. Pada fase vegetatif tikus memotong
bagian pangkal batang padi untuk memakan bagian batangnya. Gejala kerusakan dikenal
dengan potongan sepertiga dari bawah dengan membentuk sudut 60 0 kemudian tanaman
rebah dan berserakan.

Sedangkan menurut Sakti dan Tjahjono (1989), hama tikus

menjadi masalah dalam peningkatan produksi padi, karena menyerang mulai dari fase
vegetatif dan generatif. Pada fase vegetatif tikus mulai menyerang dari pembenihan
sampai pada awal fase generatif, yaitu pada saat padi berumur 45 hari setelah tanam
dengan tinggi rata-rata 60 cm dari permukaan tanah. Tikus memutuskan batang padi dan
menggigit lebih dari jumlah yang dibutuhkan untuk makan. Pada fase generatif tikus
memakan malai hingga malai yang mulai menguning.
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Timbulnya permasalahan hama tikus erat kaitannya dengan aktivitas pertanian
yang semakin intensif yang menyebabkan semakin tersedianya makanan. Ketersediaan
makanan yang cukup akan mendorong semakin cepatnya perkembangan populasi tikus
(Muda dan Zamzami, 2001). Kerusakan yang disebabkan hama tikus di Sumatera Barat
dari seluruh daerah diperkirakan mencapai 406,7 ha dengan variasi serangan ringan,
sedang dan berat (Anonimous, 2007).
Tanaman padi di sawah tradisional di Padang juga diserang hama tikus, walaupun
tingkat serangannya masih tergolong rendah, tetapi bukan tidak mungkin akan terjadi
atau mengalami serangan berat. Hal itu karena didukung oleh distribusi tikus yang luas
pada berbagai kondisi topografi dan karena sifat makan serta reproduksi tikus sehingga
populasinya meningkat. Menurut Mahfud (1999), tikus sawah lebih menyukai hidup di
daerah pemukiman yang berdekatan dengan sawah dan ladang, dan tidak pernah di
lingkungan yang masih liar. Tikus sawah lebih banyak tinggal di dalam liang yang
dibuatnya di tanah. Tikus memiliki daya adaptasi tinggi, mampu hidup pada berbagai
tempat dari daratan rendah hingga daerah pegunungan kurang dari 1500 dpl. Adapun
jenis tikus yang menghuni lahan sawah irigasi terdiri dari 98,6% tikus sawah, 1,0% tikus
wirog dan 0,4% tikus rumah.
Dalam upaya mengatasi serangan hama tikus berbagai upaya telah dilakukan
petani, diantaranya penanaman serentak, minimalisasi ukuran pematang dan tanggul,
sanitasi lingkungan, pemasangan bubu perangkap, pemanfaatan tanaman perangkap,
pemanfaatan musuh alami dan cara fisik dan mekanik. Salah satu perangkap yang
digunakan adalah perangkap yang terbuat dari tabung bambu. Perangkap ini dipilih
karena paling mudah, murah, aman bagi lingkungan dan dianggap efektif. Menurut Muda
dan Zamzami (2001), tikus memiliki tempat bersarang khusus dengan membuat lubang
untuk perlindungan atau persembunyian. Sesuai dengan tingkah laku hewan ini maka
potongan bambu yang panjangnya 2 meter yang ditembus ruas-ruasnya dapat menjadi
tempat hunian tikus. Hasil tangkapan tikus di daerah serangan ringan 1-2 ekor/hari,
sedangkan di daerah serangan berat 2-4 ekor/hari.
Supaya penempatan perangkap tabung bambu lebih efektif di lapangan maka
indikator penempatannya adalah jalan tikus, kotoran, lubang aktif dan serangan baru
(Anonimous, 2002). Keberhasilan pengendalian tikus dengan perangkap tabung bambu
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sangat ditentukan oleh jarak penempatan perangkap dari pematang sawah (Afrizal, 1996).
Selama ini pemasangan perangkap tabung bambu masih berpedoman pada tanda-tanda
aktivitas tikus dan jarak dari pematang sawah. Sedangkan ketinggian pemasangan
perangkap tabung bambu dari permukaan tanah masih belum dapat dipastikan untuk
memperoleh hasil tangkapan yang maksimal. Hal itu perlu dipertimbangkan sesuai
dengan sifat dan prilaku tikus yang mampu memanjat. Atas dasar itu telah dilakukan
penelitian tentang Pengaruh Ketinggian Penempatan Perangkap Tabung Bambu Terhadap
Hasil Tangkapan Tikus Di Sawah Kecamatan Kuranji Padang.

Bahan dan Metode
Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan (Juli-Agustus 2009) di sawah milik
masyarakat di Kecamatan Kuranji Padang. Luas persawahan yang ada lebih kurang 27
ha. Penelitian dilaksanakan pada areal sawah yang dimiliki oleh seorang warga yang
luasnya 2 ha. Penetitian dilakukan pada saat tanaman padi berumur 40 hari setelah tanam
dan pemasangan perangkap secara random. Padi yang ditanam adalah varietas IR 42. Di
sekitar persawahan juga terdapat ladang, kebun dan perumahan. Areal persawahan itu
tidak memiliki irigasi, oleh karena itu sangat tergantung pada hujan.
Bahan yang digunakan antara lain, usus ayam yang sudah dikeringkan sebagai
umpan, lem tikus, kertas semen dan karung plastik. Sedangkan alat yang digunakan
antara lain, kamera, meteran, gergaji, parang, bambu, kayu reng, paku, spidol permanen
dan alat-alat tulis.
Penelitian dilaksanakan dengan rancangan acak kelopok terdiri dari 5 perlakuan
dan 6 kelompok. Perlakuan pada penelitian ini adalah penempatan perangkap tabung
bambu, yaitu : A = penempatan perangkap di permukaan tanah (0 cm), B = penempatan
10 cm dari permukaan tanah, C = penempatan 20 cm dari permukaan tanah, D =
penempatan 30 cm dari permukaan tanah dan E = penempatan 40 cm dari permukaan
tanah.
Perangkap bambu diambil di kebun di sekitar sawah, setelah dibersihkan ranting
dan daunnya, bambu dipotong sepanjang 2,5 m sebanyak 30 potong. Dipilih batang
bambu yang berdiamter lebih kurang 7 cm. Ruas-ruas bambu dibuang sehingga terbentuk
tabung bambu. Setelah tabung bambu perangkap disiapkan kemudian dipasang sesuai
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dengan perlakuan. Pemasangan perangkap itu dilakukan secara random pada lima petak
sawah sebagai blok. Pemasangan perangkap tabung bambu yang berjarak dari permukaan
tanah menggunakan kayu reng penyangga berbentuk huruf X dan dipasang sepotong
kayu searah dengan mulut tabung yang terbuka sebagai jalan tikus. Pemasangan
dilakukan pada sore hari pada tiap blok. Pengamatan dilakukan pada pagi hari, dengan
menutup mulut atau lubang perangkap dengan karung goni dan memiringkan perangkap,
sehingga tikus masuk ke dalam karung. Setelah itu karung dihempaskan ke papan yang
sudah disiapkan agar tikus yang terperangkap mati, kemudian dilakukan penghitungan
jumlah tikus yang ada. Pemasangan perangkap dilakukan dalam interval tiga hari selama
satu bulan. Perangkap yang sudah digunakan dicuci dan dibalur dengan tanah untuk
dipasang kembali. Jumlah tikus yang tertangkap dianalisis dengan analisis ragam.

Hasil dan Pembahasan
Ketinggian penempatan perangkap tabung bambu berpengaruh tidak nyata
terhadap jumlah tikus yang tertangkap, demikian juga dengan pengelompokan. Hal itu
menunjukan bahwa hasil tangkapan tikus selama sembilan kali penangkapan dalam
waktu satu bulan tidak berbeda. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan beberapa
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya oleh Martalina, Jasmi dan
Nurhadi (2000), Pengaruh Bentuk Perangkap Terhadap Hasil Tangkapan Tikus Sawah Di
Kelurahan Koto Baru Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Kemudian Suryani, Mulyati
dan Nurhadi (2003), Pengaruh Jarak Penempatan Tabung Bambu Terhadap Hasil
Tangkapan Tikus (Rattus spp.) Di Lahan Sawah Desa Anakan Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan. Rata-rata jumlah tikus yang tertangkap disajikan pada tabel
berikut.
Rata-Rata dan Hasil Analisis Ragam Jumlah Tikus Yang Terperangkap
Perlakuan

Rata-rata

A

3,66

B

4,00

C

4,00

D

3,66
5

E

3,83

Ansira Perlakuan dan Kelompok

non signifikan

Hasil penelitian itu menunjukan bahwa areal jelajah tikus terlalu luas dan naluri
tikus sangat baik sehingga tidak mudah untuk terperangkap. Tidak heran jika petani
mengatakan “Tikus itu pintar”. Menurut Priyambodo (1995), tikus biasanya menghindari
objek-objek baru yang ada disekitarnya, begitu juga dengan reaksinya terhadap tempattempat umpan atau perangkap. Tikus tidak akan langsung mendekati umpan atau
perangkap sebelum dikenalnya dengan baik dan tikus akan curiga dengan umpan atau
perangkap yang terlalu dekat dengan sumber makanannya.
Umpan yang paling banyak dimakan saat tanaman padi berumur 3 minggu setelah
tanam, karena pada saat tanam makanan yang lain sedikit tersedia. Pada saat padi bunting
umpan sangat berkurang dimakan. Saat padi matang susu sampai menjelang panen, tikus
tidak lagi tertarik dengan umpan dan umpan tidak dimakan sama sekali (Muda dan
Zamzami, 2001). Pada saat padi dalam fase matang, populasi tikus lebih tinggi karena
migrasi dan reproduksi, tetapi keinginan tikus memakan umpan yang disediakan sangat
kurang. Itu karena makanan yang tersedia dilapangan cukup berlimpah dan disukai.
Perbedaan fase perkembangan tanaman padi akan membedakan kandungan nutrisinya.
Keadaan ini yang menyebabkan tikus sangat menyukai fase tertentu, fase bunting dan
matang paling disukai karena banyak mengandung karbohidrat (Anonimus, 1991 b).
Selain karena makanan yang cukup tersedia selama pemasangan perangkap dan
adanya pemilihan makanan yang disukai, sedikitnya jumlah hasil tangkapan tikus diduga
juga karena perangkap diberi lem perekat. Tikus yang sudah terperangkap dapat memberi
tanda suara kepada tikus yang belum terperangkap, sehingga tikus yang masih bebas
pergi menjauhi perangkap. Hal pokok yang sangat menentukan tidak terperangkapnya
tikus karena ketajaman nalurinya. Oleh sebab itu perlu pertimbangan lagi untuk
mengunakan lem pada perangkap.
Menurut Anonomus (1991 a), tikus aktif pada malam hari dan pada siang hari
berlindung di dalam lubang-lubang atau semak-semak. Tempat tinggal biasanya dipilih
yang cukup memberi perlindungan, aman dari predator, makanan tersedia dan dekat
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dengan sumber air. Pada saat makanan cukup tersedia lubang akan tetap dihuni. Kondisi
itu menyebabkan tikus tidak tertarik dengan perangkap atau lubang baru.
Pada saat periode kekurangan makanan atau pada saat banjir, lubang akan
ditinggalkan. Itu terjadi pada saat pengolahan tanah atau pada saat taman dan tikus akan
mengembara ke daerah sekitar sawah. Pada saat padi berumur satu bulan ternyata hanya
25% lubang yang masih dihuni tikus. Apabila daun padi telah rimbun atau padi bunting,
maka secara bertahap tikus akan datang menghuni lubang disekitar pematang (Kusnaedi,
1997). Hal tersebut menentukan jumlah tikus yang terperangkap sedikit dan ketinggian
pemasangan perangkap tidak berpengaruh. Jika makanan tidak tersedia, tikus akan
meninggalkan persawahan dan saat makanan cukup tersedia tikus tidak tertarik dengan
umpan atau lubang-lubang baru. Kondisi itu perlu dipertimbangkan dalam usaha
pengendalian hama tikus dan tidak melakukan usaha pengendalian yang berdampak
terhadap lingkungan, agar keseimbangan ekologi tetap terjaga.

Kesimpulan
Hasil tangkapan tikus dengan perangkap tabung bambu yang ditempatkan dengan
ketinggian berbeda di sawah Kecamatan Kuranji Padang adalah sama.
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