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I.

PENDAHULUAN

Tikus merupakansalah satu hama pentingpada
tanamanpadi. Selainitu,hewanini dapatpulamerusak
tanamanjagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah,
kedelai,kelapasawit,tebu dan hasilpertanamlnyang
disimpan.Tikusjuga merusaklingkungan
hidupCengan
pencemarandan sebagai inang dari vektor penyakit
manusia.
Sebagaisalah satu hama pentingpada tanaman
padi, dalam dekade terakhir mencapai 141.749ha
denganrata-rataintensitasserangan16,7o/o. Jika hasil
rata-ratanasionalgabah keringgiling (GKG)sekitar4
ton/ha,makakehilangan
hasilpadi akibatseranantikus
dapat mencapait Rp.31 miliyar/tahun(Rohman
dan
Joko Prayitno,19g8). Berdasarkankerugian yang
ditimbulkan
cukuptinggimakausahapengendalian
tful
perluditingkatkan.
Teknologipengendalian
tikusyag direkomendasikan dalam PHT selama ini telah dilandasidengan
pengetahuan
biologidan ekologi. Kombinasibeberapa
cara pengendalian seperti tertib waktu tanam,
pengendalian
fisikdan mekanik,sanitasilingkungan,
sert
pemasangan
umpanberacundan fumigasipeta lubang_
lubangtkus berdasarkanpemantauansecaraberkali,
dan diterapkansepenuhnyasecaraberkesinambungan
oleh kelompoktani, temyatatikus dapat dikendalikln.
(lndarto,1984;Djuwarso
dan Dandi1gg7).
Dari evaluasi Ci beberapa daerah yang telah
melaksanakanpengendaliantikus secara terpadu

terungkapsebagai kendalapelaksanaanpengendalian,
antara lain sulitnyamemperolehsarana pengendalian
yang sesuai dan kesulitanpengorganisasian
kelompok
tani. Di daerah yang kekurangan tenaga kerja atau
memilikiair irigasiberlimpah,penanamanpadi seringkali
tidak serempak. Dalam kondisi ini pengorganisasian
petani dalam pengendaliantikus secara terpadu tidak
mudahdilakukan.
Namun dengan perkembangannya teknologi
budidaya tanaman pangan dan informasi tentang
berbagaiaspek kehidupantikus sepertiruang gerak dan
habitat pola reproduksi, daya tarik dan daya rusak
pengendalian
perangkap
dengan
tanaman
dikombinasikandengan bubu tikus, konservasimusuh
alami, penggunaan rodentisida dan penggunaan alat
fungsi maka teknologi pengendalianhama tikus dapat
lebihefektif.

I I . J E N I SD A N C I R I - C I RTI I K U S
Diperkirakan
terdapatsekitar150 spesiestikus di
Indonesia. Setiap jenis menghunihabitat yang cocok
dengan kebutuhan hidup masing-masing,termasuk
lingkungan yang diciptakan manusia seperti halnya
daerah pertanian. Dari jumlah tersebut,ada sepuluh
jenis yang mempunyaipotensi merugikanantara lain
Raffus argentiventer, Raffus exulans, dan Bandicata
indica yang banyak dijumpaidi sawah dan kebun atau
peKarangan.
Ciri-ciritikusadalahsebagaiberikut:
- Me'rpunyai sepasanggigi seri pada rahang bagian
depan
yang
berfungsi sebagai pengerat,
dibelakangnyaterdapat celah tanpa gigi taring dan
premolar. Paling belakang terdapat 3 pasang
geraham. Lebargigi seri 3 mm.
- Wama bulu bagian atas coklat gelap dan bagian
bawah/perutberwarnakelabu.
- Telingatidakberambut.
- Ekor bersisik,panjang ekor biasanya lebih pendek
atau hampirsama denganpanjangkepaladan badan.
- Tikusbetinamempunyai6 pasangkelenjarsusu,yaitu
3 pasang di bagian dada dan 3 pasang di bagian
perut.
- Kaki depan berari empat dan kaki belakang berjari
lima. Pada telapak kaki belakang terdapat tiga
pasang buku kepalan. Telapak kaki belakang
panjangnyaberkisaantara32-34 mm.
- Tikus dewasabesarnyaantara70-230gram.
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Panjangtubuh dari moncong hidung sampai ujung
ekor berkisar antara 130-210 mm, panjang telinga
antara20 -22 mm.

I I I .A L A T I N D E R AT I K U S
Sebagai makluk yang aktif pada malam hari, tikus
memilikiketerampiran
daram segi kerincahanbergerak,
-untuk
mencari makan dan pasangandan perlindungan
melepaskan diri dari bahaya musuh ilaminya.
Keterampilan
tersebutdimungkinkan
orehadanyainoera
yang sangat terlatih, yaitu alat penciuman, peraba,
pendengaran,penglihatandan perasa/penge€p
a. Indera Penciuman
Kemampuanpenciumantikus sangat tajam terutama
untuk mengenallingkungandan ienghindarkan diri
dari bahaya.
Dengan mengglrak_gerakkan
kepalanya pada waktu berjalan, seekor tikus akan
dapat mendeteksibekas tikus lain. Bau badan. air
seni atau tinja yang ditinggalkansepanjangjalur jalan
merupakan alat komunikasidiantara sesama tikus.
Dengan penciumannya yang tajam tikus dapat
membedakan antara kawan atau lawan jenisnya,
antara anggotakelompokatau pendatang. Demikian
pula tikus yang sedang birahi Oapat segera
mendapatkanpasangannya.
b. Indera Peraba
Indera peraba tikus terdiri dari kumis, alis mata dan
rambut panjang diantara bulu_buluhalus diseluruh
tubuh. Dengan indera tersebut,tikus dapat berjalan
pada malam hari dan ditempat gelap dan
dapat
mengenali bahaya yang dihadapi.
Selama

diperjalanan, indera peraba selalu bersentuhan
dengan benda-benda disekitar tubuhnya dan
biasanyaselalumenyentuhbenda yang berdiritegak
lurus. Apabila dalam perjalananpenjelajahantikus
merasa aman dari gangguan, maka dia akan
mengulangi perjalanan ketempat yang sama.
Seringnyatikus berjalanpada jalur yang sama akan
membentukjalurjalanyang disebutrun way. Jalanini
mudah dikenali dan akan membantu usaha
pengendalian.
c. InderaPendengaran
lndera pendengarantikus dapat menangkapgetaran
suara diluarjangauanpendengaranmanusia. Tikus
juga sangat tanggapterhadapbunyi gerak sehingga
dapat mengindarkandiri dari bahaya. Selain mampu
menerima,tikus pun dapat mengeluarkanbunyi "ultra"
untuk berbagai keperluan berkomunikasi diantara
sesamanya,sepertimasa panggilan,peringatanatau
perkawinan. Bahkan anak tikus berumur 5 - 15 hari
dapat mengeluarkansuara "ultra" apabila ditinggal
oleh induknya.
d. Indera Penglihatan
Kemampuanpenglihatantikus adalah sesuai dengan
sebutannyasebagai binatangyang aktif pada malam
hari. Walaupun tikus sangat peka terhadap sinar
dengan intensitas tinggi, akan tetapi mampu
menetralkan dalam keadaan remang-remang atau
bahkangelap sekalipundenganjarak pandangsejauh
10 meter. Tikus juga mampu melihat kebawah
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sedalam satu meter. Untuk keperluanmeloncat
daiam upaya penyelamatan
diri. Seperti h"li"y;
kelompokbinatangpengeratlainnyatikusbutawarna.
u.emuapenampilanbendadilihatdalamwarna
abu_
abu terang..Dengandemikian,
makawama kuning
terangdan hijaudapatdipakaiuntukumpanberacun
\3rena sangatmenarikperhatianiikur, t"t"pi tidak
disukaiburung.
a . InderaPerasa

Inderaperasatikusmamapumembedakan
rasapahit,
racunatau rasa tidakenak. Denganadanya
indera
perasadan penciumanyang sangattajam'terseOut,
makatikusakanjera terhadapumpln beracun.

IV. RUANG GERAK TIKUS
Aktifitas tikus umumnya pada malam hari, dan
setiap hari secara teratur bergerak mencari makan dan
minum, pasangandan sekaligusmengenallingkungannya. Gerak yang ditempuh relatif sama dan disebut
Selama mengenal
ruang gerak atau home range.
lingkungan
situasi
lingkungannya,tikus mengenal
makananyang disukai,sumberair tempatuntukistirahat
dan berlindung.Sifat ingin tahu terhadap lingkungan
sekitamya, menjadikan tikus mengenal benda-benda
asing disekitamyatermasukumpan beracun.
Hasil penelitianmenunjukkanbahwa sejak sawah
bera (setelah panen padi) sampai saat tanam padi
berikutnyapada stadia vegetatif,jarak tempuh seekor
tikus mencapai100 -200 m per malam (dari sarang ke
tempat pakan). Ketikatanaman sudah memasukistadia
generatif1 jarak tempuhnyaberkurangmenjadi50 - 125
m. Data ini berguna dalam menentukanpola sebaran
tempat umpan dengan menggunakan rodentisida.
PenelitianRochman dan Suwalan (1997) menunjukkan
bahwa penempatanumpan di lima tempat /ha mulai
pada saat sawah dalam masa bera sampai pengolahan
tanah persemaiandan di 20 tempat pada saat dalam
stadiaanakancukup memadai untuk menekanintensitas
serangantikus.
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V. HABITATTIKUS
Arcal tanaman pangan khususnya areal
pertanamanpadi, yang sangat menguntungkan
bagi
perkembangan
populasitikus. Untu[ temp=at
tingglt
biasanya dipilih habitat yang cukup' memUlri
pelindungandan aman terhadip pred.ator,pakan
tersedia dan dekat sumber air. Lubang bagi tikus
berfungsisebagaitempatberlindung,
memelihara
anak
dan anggotakelompok. Sjalandenganbertambahnya
anggota kelompok,maka jaringan lubang pun afin
makinluas.
Pada rangkaian lubang itu selalu disiapkan
semacamlubangdaruratyang ujungnyamasihtertutup,
menghadapkeluar(yangbiasanyaditutupirumputatau
semak). Penutupnya
masihutuh, kira_kira
setebal1_2
cm. Pintuini akandibukadalamkeadaangawatdarurat.
faljgnO lubang tikus dapat mencpai 1b m dengan
kedalamanlubangantara30 - 150 cm dan diameter
lubang6-10cm.
Lubangtidakselamanya
dihunioleh tikus.pada
periode.kekurangan
pakanatau banjir,lubangtersebut
akanditinggalkan.
Hariniterjadiyaittrpadawaktusawah
bera, periode pengolahantanah atau tanam. Tikus
biasanyamengembara
ke daerahdisekitarsawahseperti
tanggul irigasi, semak belukar atau di kebun yang
berba,tasan
dengansawah, pada periodeini, poplt"rl
tikusjumlahnyamenurun,tikusmudaberangsur
dewasa
dan tidakdijumpaitikusbunting.pada periodeini pula
seranganterhadaptanamanpadibelumtampak.

Setelah tanaman dalam stadia bunting dan
bermalai, semua lubang tikus tersebar di pematang
sawah. Pada periode ini sebagianbesar tikus betina
bunting dan ada yang baru melahirkan. Dengan
demikian,populasitikusmulaimeningkat.
Pada saat tanam dalam fase pematanganggabah,
populasi tikus mecapai puncaknya yang lebih dari
sebagianpopulasiadalahtikususiamuda. Padaperiode
ini lubang jelajah dan lubang hunian sudah mulai
menyebardari pematangsawah ke tanggulirigasi. Hasil
penelitian Rochman (1993), menunjukkan bahwa
pematang dengan lebar antara 35 - 100 cm paling
b a n y a kd i h u n i t i k u s .
Berdasarkanhal-halsepertitersebutdi atas, maka
pengendaliantikus dapat dilakukan di habitat sasaran
berdasarkan rotasi hunian, periode pertumbuhan
tanaman padi, lebar pematang dan kebersihan
lingkunganterutamagulma.
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VI. MAKANANTIKUS
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Berbagai
macammakanan
yangdapatdijumpai
di
sawah adalah padi, umbi-umbian,
kacang-kLcangan,
berbagaijenis rumput,serangga,ketam,siput,danikan
kecil. sebagaibinatangpemakansegaramakanantikus
mampu memanfaatkanmakanan yang berlimpah
tersebut,Akan tetapi tikus sawah cendeiungmemilih
makanan yang paling disukai bila sumber makan
berlimpah.
Darihasilpenelitian,
kemampuan
makanhewanini
padabeberapa
jenisbahanmakananmenunjukkan
hasil
yang bervariasi.Jika hanyadiberiberas,rata_rata
tikus
dapatmenghabiskan
sekitar10 gramper hari,tetapibila
hanyadiberiubijalarjumlahdi habiskanmencapai23,6
gramper hari. Padaubi kayu,jagungpipil,dan kacang
jumlahyangdimakanmasing_masing
20,6graml
!a1ah,
8,7 gram dan7,4 gramper hari. SeOangkan
bila-diberi
ikan asin teri,jumlahyang dimakanhanya4 gram per
hari. Namunbilajenismakanansepertidi'atas,-disajikan
semua,maka beras merupakanpilihanutama karena
palingbanyakdimakan.
Berdasarkanpengamatan,daya pikat umpan,
tempat umpan, dan penempatannyadi sawah,
memegang
perananpenting,dalampengendalian
tikus.
Pemberianbeberapamacamumpanpadawaktusawah
berasangatmenarikperhatian
tikus. Hal ihi terlihatdari
bekasjejak yang membentukjalur jalan atau lintasan
"ru.nway"
tempat hilir mudik tikus ketempatumpan.
Jalan tersebutdatang dari segala jurusan, baik dari
11

pematang maupun yang jauh dari pematang. Dari
berbagai penempatanumpan, baik di tepi pematang,
jarak '1 meter dari pematang,maupun yang ditempatkan
di pematang sawah, semuanya mempunyai peluang
yang samauntukdikunjungitikus.
Pada saat persemaianatau setelahtanam hingga
padi berukuran45 hari, umpan beras dan gabah masih
,
merupakanumpan yang disenangi. Dan pada periode
in! pertanaman padi sudah rimbun, umpan yang
diletakkandi tengah sawah mempunyaipeluang paling
besar,untukdikunjungi.
Pada waktu padi mulai bunting atau bermalai
jumlah umpan yang digunakantikus sangat berkurang.
Oleh karena tikus lebih tertarik fepaOa padi Oi
peternakandari pada umpan yang disediakan. Bahkan
pada saat padi sedang berbutir atau matang susu,
umpan yang disediakantidak ada yang dimakan tikus,
keadaan ini dapat memberi petunjuk bahwa tikus lebih
suka makan padi segar dari pada umpan yang
disediakan.
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VII.PERKEMBANGAN
TIKUS
Pada umumnya,jenis binatangpengeratseperti
tikusmempunyai
potensiuntukberkehbangOiafcepat,
sehinggapopulasinya
pun bertambahdJngan ""p"i
pula. Kemampuantersebutdisebabkanoleh masa
buntingdan menyusui
yangsangatsingkat.Indukbetina
mampukawinlagidalamtempo4g jam setelahberanak,
mampunmenyusui
dan buntingpadawaktuyangsama,
beranakbanyakdan cepatdewasa. lika mifanan dan
minumancukuptersedia,selama6 bulan,tikusdapat
melahirkan
rata-rata
4 kari,dengansetiapkarimerahirkan
berselang
waktuantara1 - 1 % bulan.Jumlahanaktiaf
betinaberkisarantaraS - 12 ekor,denganperbandingan
jantandan betina1 : 1, denganberatiinoit
lanaktik-us)
2 - 4 gramper ekor.
Padawaktudilahirkan,
anaktikusberwarnamerah
dagingdan tidak berbulu. Kemudianwarna berubah
menjadibiru kelabupada umur 4 hari. Setelahumur
antara7 - 10 hari, tumbuhbulu dan seluruhtubuh
berwarnaagak kelabudan coklat. pada umur 12 _14
hari, mata terbukadan masa menyusuidiakhiripada
umur18 - 24 hari. pada umur2g hari,anaktikusielah
dapatberjalandankeluardarilubangtempattinggalnya.
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VIII.

KERUSAKANYANG DITIMBULKAN

Tanaman padi merupakan makan utama tikus
sawah dan hewan ini dapat merusak tanaman pada
semua stadi. Kerusakan bibit di persemaian dapat
terjadi karena dimakan atau dicabut tikus. Seekor tikus
mampu merusak126- 522 batangbibitdenganrata_rata
283 batangbibit semalam.
Pada stadia anakan tikus mampu memotonggl _
176 anakan padi dengan rata-rata 79 batang. pada
stadia bunting kerusakan tanaman oleh tikus semakin
tinggi, rata -rata mencapai 103 batang. pada fase
bermalaidaya rusaktikus rata-rata12 malai.
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IX. UPAYAPENGENDALIAN
Dalam mengendalikanhama tikus, perlu disadari
bahwa tidak mungkin hanya mengandalkansatu cara
untuk bisa berlaku disemua kondisi lingkunganyang
berbeda. Untuk itu, dalam pengendalianperlu dianut
konsep pengendalianhama terpadu, yaitu penggunaan
berbagai cara pengendaliansecara serasi satu sama
lain,tidak merusaklingkungan,aman terhadapmanusia
dan hewan, sehinggahama tersebuttidak menimbulkan
kerugianataujumlahpopulasidibawahambangekonomi
a. PenyajianUmpan
Kemampuantikus dalam memilihmakananyang
disukai adalah cukup tinggi.
Berdasarkan
kemampuanmeimilhtersebu,dapatdiupayakanuntuk
menjebak tikus dengan umpan yang diperkirakan
disukainya.
Pada periode sawah bera hingga tanaman padi
dalam fase bunting, beras dan gabah merupakan
umpan yang paling disukaioleh tikus. pada waktu
padi dalam keadaan bunting dan bermalai, umpan
beberapa beras ditambah bahan penyedap seperti
MSG, ekstract telur burng puyuh dan ekstract
belalang,masing-masing
2,3 ; 5,5 dan 3,1 kali lebih
banyak dimakan tikus dibandingkandengan umpan
berupaberas saja.
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Pembuatan umpan ideal yang lebih menarik
bagi tikus telah dilakukanoleh Surajo (1992)berupa
campuranberas 15 o/o,ubi kayu 25 o/o,ubi jalar 20 o/o,
t e l u r1 0 % ,s u s u3 % , k e p i t i n g1 5 % d a n k e l a p a1 2 o / o .
Penyajianumpan dianjurkandalam bentuk utuh
dan getak berlcentukkubus dengan ukura 2 cm3.
Kalau umpantersebutdicampurdengan Rodentisida,
dapat menekan populasitikus pada saat padi dalam
stadia vegetatif tetapi tidak pada fase generatif.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa umpah
yang menarik bagi tikus baru akan efektif bila
diberikan pada saat tanaman padi dalam stadia
vegetatif.

b . PenggunaanTanamanPerangkapdan Bubu Tikus
Benih padi dipersemaiansangat menarik bagi
tikus, terutama bila sumber pakannya terbatas di
daerah kronis tikus, persemaian seringkali dirusak.
Untukmengatasihal ini biasanyapersemaiandi pagar
denganplastik. Selain memagarpesemaiandengan
plastik,pemasanganbubu tikus di salah satu persemaian merupakansalah satu cara dalam pengendalian tikus. Cara ini cukup efektif dalam penangkapan
tikus. Banyaknyatangkapantergantungpakan, lokasi
persemaiandan tempat persembunyiantikus.
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c. KonservasiMusuhAlami
Parasitatau predatormerupakanmusuhalam
yang secaralangsungmenghambatperkembangan
populasitikus berbagaijenis parasi telah banyak
diteliti dan sebagiandiantranyadapat mematiftan
tikus. Predatoryang yang memangsatikus antara
lain.adalahanjing,burunghantu,elang,garangan,
kucinghutandan beberapajenis utar. An'jingy-ang
telahbanyakdimanfaatkan
sebagianmembunuh
tikus
dalamupayapenggropyokan.
Burunghantu jenis ,'TytoAlba,, telah dikenal
sebagarpemangsatikus dan potensial. Sebagai
pengendalitikus secara biologis. Di perkebunln
kelapa sawit, seekor burung hantu mampu
mengkonsumsi5 ekor tikus semalam. Dengan
menyediakan
guponsebagaisaranauntukbersaring
dan berkembang
biakmakapopulasiburunghantudI
perkebunankelapasawit 7 dapat ditingkalkandan
disebarkan
ke tempatlain.
Perananular,elang,garangandan kucing
hutan
-banyak
dalam pengendalianhama tit<us belum
diketahui. Meskipundemikian,predatorini p6n,
dilindungi
daripenangkapan
danperburuan.
d. PenggunaanRodentisida
Rodentisida adalah senyawa kimia yang
digunakananuntuk membunuhbinatangpenge:-ai
tikus.
Berdasarkan cara kerjanya, redentisida
17

digolongkandalam2 kelompokyaitu rodentisidaakut
dan kronis.
Rodentisidaakut adalah racun yang mampu
membunuhtikus dalam waktu singkat. Tikus akan
mati antara3 -24 jam setelahmakan umpan. Apabila
tikus baru makansedikitumpandan belum mencapai
dosis yang mematikan, maka dia tidak akan
mengulangilagi untuk makan umpan tersebut. Ini
disebabkan oleh indera perasa tikus yang sangat
peka.
Oleh karenaracun ini berbahayabagi manusia
dan hewan, sehinggatidak dianjurkanuntuk dipakai
terus menerus. Penggunaanracun akut dianjurkan
terutama apabila populasi tikus cukup tinggi dan
pemaiannyadibatasisatu kali.
Rodentisida kronis adalah rodentisida yang
daya bunuhnyatidak cepat dan dapat mengakibatkan
pendarahandi dalam tubuh tikus, Gejala keracunan
berjalanperlahansehinggatikus perlu makan umpan
berulang kali. Tikus akan mati antara 4 -14 hari
setelahmakan umpan,tergantungdari jumlah umpan
yang dimakan dan bobo tikus. Dosis pemakaian
bahan aktif
rendah yaitu antara 0,005% - O,O25o/o
dalam umpan tidak berbahaya bagi manusia dan
hewan bukan sasaran. Kini banyak diproduksi
rodentisidayang telah dicampur umpan dan siap
untuk dipakai sehingga sangat praktis digunakan
setiapwaktu dan dalam arealyang luas.
Waktu penggunaan rodentisida adalah ketika
sawah dalam masa bero. Pemantauan adanya
populasitikus merupakankunci awal pengumpanan.
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Jejak, jalan lubang aktif dan serangan tikus dapat
dijadikanpatokanhadirnyatikus di sawah. Cara lain
untuk melihat populasi tikus adalah dengan
pengumpanan tanpa racun, baik dengan gabah
maupun beras. Banyaknyaumpan yang dimakan
populasitikus. Hasilpenelitian
dapat mencerminkan
Rachman dan Suwalan ( 1991). menunjukkan
pemasanganumpan di lima lokasi sudah memadai
pada waktu sawah bero
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