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KATA PENGANTAR 

Buku ini memuat mengenai berbagai hama penting (utama) maupun hama 

sekunder dari tanaman penting terutama yang ada di Indonesia seperti padi, kedelai, 

jagung,  dan hama penting pada tanaman perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, karet, 

dan kopi, serta tanaman sayuran serti sawi, kubis dan cabai.   

Dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa program studi Agroekoteknologi, 

Program studi Perlindungan Tanaman, Agronomi dan petani serta masyarakat yang 

bergerak dalam bidang pertanian untuk melakukan pengendalian hama  untuk menekan 

kehilangan hasil akibat gangguan hama tanaman. 

Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dekan 

Fakultas Pertanian, ketua Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung penulisan buku ini dari awal 

sampai selesai penulisan buku ini. 

Ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada pada teman-teman dosen di 

program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkrat yang 

telah mendukung secara moril dan memberikan saran saran dalam rangka perbaikkan dan 

penyempurnaan buku ini. 

Saran dan kritik kami   terima dengan lapang dada,  dan kami ucapkan 

terimakasih yang tak terhingga demi perbaikkan dan penyempurnaan buku ini. 

      Banjarmasin, Januari 2022 

      Penulis, 

      Akhmad Gazali 

      Ilhamiyah 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

Hama dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai ancaman 

bagi diri mereka sendiri, tanaman mereka, hewan atau miliknya. Definisi hama harus 

mencakup nematoda, serangga, gulma, moluska, bakteri, jamur, fitoplasma, virus dan 

viroid.   Hama didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang diberikan manusia.  

Penyebutan makhluk hidup sebagai hama tergantung pada situasinya daripada spesiesnya 

atau bahkan daripada posisi tropiknya dalam rantai makanan. 

Selain hama tanaman biologis, praktisi perlindungan tanaman sering dihadapkan 

dengan gejala-gejala pada tanaman yang disebabkan oleh penyebab non-biologis 

(abiotik) termasuk suhu ekstrem, kekurangan nutrisi dan efek sub-mematikan dari 

herbisida. Kondisi non-biologis atau non-menular yang terakhir ini, meskipun benar-

benar bukan penyakit tanaman, harus dihilangkan sebagai penyebab potensial penyakit 

tanaman di awal pencarian untuk mengidentifikasi masalah hama. Oleh karena itu, 

langkah pertama yang penting dalam setiap strategi perlindungan tanaman adalah 

mengidentifikasi hama yang menjadi perhatian saat ini atau hama potensial. Identifikasi 

ini akan meletakkan dasar bagi setiap keputusan masa depan yang akan dibuat.  

Menurut Borror (1970) dunia binatang digolongkan menjadi 14 fila sedangkan 

ada juga yang menggolongkan menjadi 22 fila.   Diantara fila terebut yang berperanan 

sebagai hama adalah Nemathelminthes/Ashelminthes, Mollusca, Arthropoda, dan 

Chordata.   Ketiga famili pertama karena tidak bertulang belakang dimasukkan ke dalam 

kelompok Invertebrata, sedangkan yang bertulang belakang dimasukkan dalam kelompok 

vertebrata.  Dari keempat filum di atas lebih dari 75 % jenis binatang yang kita kenal 
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termasuk dalam filum Arthropoda.  Oleh karena itu sebagian besar hama termasuk dalam 

filum ini. 

Binatang dikatakan sebagai hama apabila populasinya menyebabkan kerusakkan 

yang merugikan secara ekonomi. Atas dasar tersebut maka hama sering dikelompokkkan 

menurut kisaran bahaya yang diakibatkannya yaitu sebagai berikut : 

1.  Hama Utama atau Hama Kunci 

Merupakan spesies hama  yang pada kurun waktu lama selalu menyerang pada 

suatu daerah dengan intensitas serangan yang berat sehingga memerlukan usaha 

pengendalian yang seringkali dalam daerah yang luas.  Tanpa usaha pengendalian maka 

hama ini akan mendatangkan kerugian ekonomik bagi petani.  Biasanya pada suatu agro-

ekosistem hanya ada satu atau dua hama utama, sisanya adalah termasuk dalam katagori 

hama yang lain.  Dalam usaha penerapan PHT lebih dahulu kita tujukan pada hama-hama 

utama atau hama kunci tersebut. 

2.  Hama Kadang Kala atau Hama Minor 

Merupakan jenis hama yang kurang relatif penting kerusakkan yang diakibatkan 

masih dapat ditoleransikan oleh tanaman.   Kadang-kadang populasinya pada suatu saat 

meningkat melebihi aras toleransi ekonomik tanaman.   Peningkatan ini mungkin 

disebabkan karena gangguan pada proses pengendalian alamiah, keadaan iklim yang 

tidak menentu, atau kesalahan pengelolaan oleh manusia.   Disamping disebut hama 

kadang-kadang, atau hama kadangkala (Occasional pest), status hama ini sering juga 

disebut sebagai hama minor atau hama sekunder.   Kelompok hama ini seringkali peka 

terhadap perlakuan pengendalian yang ditujukan pada hama utama, oleh karena itu 
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mereka juga perlu kita awasi agar tidak menimbulkan apa yang disebut letusan hama 

kedua. 

3.  Hama potensial 

Merupakan sebagian besar jenis serangga herbivore yang saling berkompetisi 

dalam memperoleh makanan.   Organisme-organisme tersebut tidak pernah 

mendatangkan kerugian yang berarti dalam kondisi pengelolaan agro-ekosistem yang 

normal.  Namun, karena kedudukannya dalam rantai makanan, maka mereka mempunyai 

potensi untuk menjadi hama yang membahayakan apabila terjadi perubahan cara 

pengelolaan ekosistem oleh manusia. 

4.  Hama Migran 

Merupakan hama yang tidak berasal dari agro-ekosistem setempat, tetapi datang 

dari luar karena sifatnya yang berpindah-pindah (migran).   Banyak serangga belalang, 

ulat grayak, dan burung yang memiliki sifat demikian.   Hama ini kalau datang pada 

suatu tempat dapat menimbulkan kerusakkan yang berarti, tetapi hanya dalam waktu 

pendek karena mereka kemudian pindah ke daerah lainnya. 

Satu jenis serangga hama dalam kondisi tempat dan waktu tertentu dapat berubah 

status misalnya dari hama potensial menjadi hama utama, atau dari hama utama 

kemudian menjadi hama minor.  Hama wereng batang coklat sebelum tahun 1970 

dianggap sebagai hama potensial, tetapi kemudian karena adanya perubahan tata cara 

bertanam padi, kemudian setelah tahun 1970 menjadi hama utama padi di Indonesia.  

Ada beberapa sebab terjadinya hama yaitu :  

1. Tingkat keragaman agroekosistem 
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     Tingkat keragaman agroekosistem ialah berapa banyak spesies-spesies 

tanaman yang diusahakan disuatu areal agroekosistem. 

     a. Monokultur 

     b. Polikultur (Tumpangsari) 

         Contoh : Jagung-Kedelai, Jagung-Kacang Tanah, Kacang Tanah/Kedelai-

ubi kayu.  Makin banyak jumlah spesies tanaman yang ditanam dalam suatu hamparan 

dalam waktu yang sama keragamannya semakin tinggi. 

2) Pengelolaan tanaman 

Yaitu aktivitas untuk menumbuhkan tanaman yaitu mulai memilih benih, mengolah 

tanah, mengelola pengairan, memupuk, mengatasi masalah gulma, jarak tanam, teknik 

memanen.  Setiap tahap kegiatan memungkinkan berkembangnya wabah hama. 

3) Varietas unggul modern yang rentan, seperti IR-5, IR-8, C4-63, Pelita I dan II rentan 

terhadap wereng cokelat. 

4. Keanekaragaman genetik yang rendah. 

5) Menanam satu varietas secara terus-menerus, akan menyediakan makanan yang terus 

menerus bagi hama padi. 

6) Musim tanam yang salah. 

7) Hama masuk ke daerah baru. 

8) Perubahan fisiologi tanaman karena pestisida. 

   Tanaman jagung diperlakukan dengan 2,4 D akan mengandung total protein yang lebih 

tinggi pada daun dibandingkan yang tanpa herbisida,  shg tanaman jagung lebih rentan 

terhadap hama 

9)  Terlalu Mengandalkan pestisida. 
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BAB II.  HAMA TANAMAN PADI 

Hama pada tanaman padi terdiri dari hama vertebrata, dan invebtebrata antara lain 

adalah : 

1.  Penggerek Batang Padi (Stem Borer) 

Penggerek batang padi terdiri dari penggerek batang padi kuning Scirpophaga 

incertulas Walker, penggerek batang padi putih Scirpophaga innotata Walker, penggerek 

batang padi bergaris, Chilo suppresalis Walker, dan Penggerek batang padi merah jambu, 

Sesamia inferens Walker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggerek batang padi putih  (Gambar B), Penggerek batang padi merah jambu  (Gambar C), 

Penggerek batang padi bergaris  (Gambar D).  Kelompok telur penggerek batang berbentuk cakram 

(Gambar E), ada yg ditutupi oleh bulu-bulu berwarna coklat terang (Gambar F).  Ulatnya hidup 

dalam batang padi (Gambar G & H), Kepompong berwarna coklat (Gambar I & J). Bila menyerang 

tanaman masih muda, anakan yang rusak berwarna coklat dan mati (Gambar K). Bila menyerang 

tanaman padi fase pembentukan malai, maka malai padi berwarna putih, mudah tercabut ketika 

ditarik karena bagian dasarnya terpotong dimakan oleh ulat yg ada dalam batang. 
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A. Penggerek Batang Padi Kuning, Scirpophaga incertulas Walker 

 

Penggerek  batang  padi  kuning  disebut  dengan  berbagai  nama.  Kapur (1964) 

menyatakan bahwa pada tahun 1863 penggerek batang padi kuning dikenal dengan    

nama Chilo    incertulas Walker, Scirpophaga punctellus Zeller, Scirpophaga minutellus 

Zeller,  dan Tipanaea bipunctifera Walker, kemudian tahun  1864  dikenal  dengan  nama 

Chilo gratiosellus Walker  dan  tahun  1880  dikenal  dengan  nama Apurima  gratiosella 

Butler.  Pada  tahun  1895-1896 dikenal dengan  nama Scirpophaga Walker  dan  

digunakan  sampai  tahun  1958.  Tahun 1960  dikenal  dengan  nama Tryporyza  

incertulas Walker  dan  tahun  1963  diberi nama Schoenobius incertulas Walker.  Tahun 

1977 penggerek batang padi kuning dikenal  dengan  nama Yellow  stem  borer (Pathak,  

1977).  Tahun  1991  dikenal kembali  dengan  nama Scirpophaga incertulas Walker  

sampai  saat  ini  (Dhuyo, 2009).  

 

Klasifikasi Penggerek    batang    padi    kuning, (Scirpophaga incertulas Walker),  

diklasifikasikan sebagai berikut (Dhuyo, 2009)  

 

Kingdom : Animalia 

Filum       : Arthropoda 

Klas         : Insekta 

Ordo        : Lepidoptera 

Famili      : Pyralidae 

Genus      : Scirpophaga 

Spesies    : Scirpophaga incertulas (Walker), 

 

Penggerek  Batang Padi Kuning, Scirpophaga incertulas (Walker),  meletakkan  

telur  secara  berkelompok,  jumlah  telur 50-150  butir  per  lompok yang  diletakkan  

pada  bagian  bawah  daun  dan  ditutupi  rambut  halus  berwarna coklat kekuningan.  

Lama  stadium  telur  6-7  hari  (Kalshoven,  1981).  Bentuk kelompok   telur   bulat   

lonjong   dan   tertutup   oleh   bulu-bulu   halus   berwarna kekuning-kuningan.    Ukuran 

kelompok    telur kurang    lebih    7    x    3    mm (Soejitno,1972). Tubuh  larva  

berwarna  putih  kekuningan  dengan  kepala  berwarna  coklat kekuningan  (Chairuddin, 

1980).  Ruas  abdomen  pertama  berwarna  putih  (Siwi, 1978). Panjang tubuhnya 15 

sampai 25 mm dan larva ini terdiri dari enam instar.   Pupa  mempunyai panjang antara  
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15 sampai 25  mm, berwarna  coklat  kekuningan berbentuk bulat, labrumnya tidak 

bersekat (Siwi, 1978). 

Imago penggerek batang padi  kuning  mempunyai  panjang  badan  13  sampai  

16,5  mm  dan  sayapnya berwarna  kuning  jerami.  Imago  betina mempunyai  sayap  

depan dengan bintik hitam yang tampak  samar-samar.  Panjang  sayap  jika  membuka  

21  mm  untuk jantan, sedangkan untuk betina 30 mm (Soejitno, 1972).  

 

B. Penggerek Batang Padi Putih (Scirpophaga innotata Walker) 

Spesies kedua dari penggerek batang padi adalah penggerek batang padi putih.  

Penggerek batang putih bersifat monofag Scirpophaga innotata Walker (Lepidoptera: 

Pyralidae) adalah serangga hama serius pada padi budidaya Asia, Oryza sativa L. (Cohen 

et al., 2000; PHILRICE, 2001; Khan et al., 2005) yang menginfestasi inang pada semua 

tahap  pertumbuhan (Pathak & Khan 1994). ekologi dan faktor fisiologis seperti 

fekunditas tinggi (Cohen et al. 2000), dan diapauses panjang mendukung bera panjang 

yang menyelam secara iklim (Litsinger et al., 2006) berkontribusi pada kegigihannya dan 

kerasnya. Larva melukai batang padi menyebabkan pengeringan lingkaran tengah dan 

malai berubah warna dengan butir kosong dan sebagian terisi (PHILRICE,  2001). 

Kegigihan selama berabad-abad, meningkatkan wabah (Pathak & Khan, 1994; 

Amuwitagama, 2002), efek musuh alami hampir nol (Kfir et al.,  2002) dan perubahan 

kompleks serangga-hama telah menyebabkan pendekatan multilateral yang kaku dari 

pengendalian hama terpadu yang mengarah pada pengembangan berkelanjutan kultivar 

padi tahan serangga (Sakai & Itoh,  2010). 

Dewasa bersifat nocturnal phototrofik, rata-rata fekunditas antara 142-160 telur. 

Sex ratio 1,0 jantan/2,3 atau 9,3 betina, dengan lama hidup 4 hari.  Telur diletakkan 

dalam kelompok pada malam hari pada permukaan daun dan ditutup oleh bulu-bulu 

rambut betina.  Masa inkubasi 3-9 hari.  Begitu telur menetas menjadi larva dan  

menggerek batang secara langsung atau melewati helai daun, beberapa apical tanaman 

muda dan menyebabkan kematian pada titik tumbuh atau memotong panikel pada saat 

tanaman dewasa sehingga menghasilkan pucuk berwarna putih.  Sampai instar ketiga 

larva bersifat gregarious, dan selanjutnya menyebar.   Larva penggerek batang padi 
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berjumlah 6 instar. Pupa terbentuk berupa kokon berwarna putih didalam antar ruas 

batang. Lama priode pupa 7-11 hari. 

 

C. Penggerek Batang Merah Jambu, Sesamia inferens Walker 

Betina S. inferens bertelur dalam 2 sampai 3 baris di antara pelepah daun 

tanaman. Telurnya kecil, lonjong dan berwarna putih krem. Rata-rata panjang dan lebar 

telur masing-masing tercatat 0,6 2± 0,01 mm dan 0,49 ± 0,01 mm. Rata-rata masa 

inkubasi telur tercatat 5,8 ± 0,82 hari. Persentase penetasan rata-rata telur adalah 79,53 ± 

3,02 persen. Periode larva rata-rata tercatat 31,44 ± 5,84 hari. Larva instar pertama, 

kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam berukuran 1,44 ± 0,12 mm, 5,99 ± 1,29 mm, 

9,76 ± 1,72 mm, 16,02 ± 3,35 mm, 23,28 ± 2,89 mm dan 24,72 ± 2,66 mm dan 0,25 ± 

0,01 mm, 0,62 ± 0,11 mm, 0,89 ± 0,29 mm, masing-masing 2,20 ± 0,29 mm, 2,83 ± 0,28 

mm dan 2,99 ± 0,18 mm. Durasi rata-rata setiap instar larva diamati adalah 4,04 ± 0,84, 

3,44 ± 1,16, 4,96 ± 0,79, 5,56 ± 1,04, 6,00 ± 0,82 dan 7,44 ± 1,19 hari, masing-masing. 

Dalam perkembangannya, ia melewati enam instar larva dan kepompong terjadi di dalam 

batang. Rata-rata panjang dan lebar pupa jantan masing-masing adalah 12,44 ± 1,59 dan 

2,99 ± 0,31 mm, sedangkan ukuran rata-rata pupa betina adalah 13,61 ± 1,48 mm dan 

lebar 3,46 ± 0,30 mm. Masa pupa bervariasi dari 7 sampai 10 hari dengan rata-rata 8,04 ± 

0,89 hari pada jantan, sedangkan pada betina bervariasi dari 8 hingga 12 hari dengan rata-

rata 9,72 ± 1,24 hari.   Rata-rata umur panjang jantan tercatat 3,64 ± 0,99 hari dan 6,36 ± 

1,71 hari pada betina. Panjang dan lebar rata-rata (dengan sayap melebar) ngengat jantan 

dewasa diukur masing-masing 20,44 ± 1,60 mm dan 25,60 ± 0,52. Betina berukuran lebih 

besar daripada ngengat jantan. Rata-rata umur panjang jantan dan betina masing-masing 

adalah 3,64 ± 0,99 dan 6,36 ± 1,71 hari. Rata-rata fekunditas adalah 241,68 ± 58,62 telur 
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dengan persentase penetasan rata-rata 79,53 ± 3,02 persen. Siklus hidup total selesai 

dalam 50,44 ± 9,05 hari pada pria, sedangkan 54,84 ± 10,12 hari pada betina. 

 

D. Penggerek Batang Padi Bergaris, Chilo suppressalis Walker 

Penggerek batang padi bergaris, Chilo suppressalis (Walker) (Lepidoptera: 

Crambidae), adalah salah satu hama yang paling serius dari dua spesies tanaman asli, 

padi Oryza sativa (Linnaeus) dan water-oats Zizania latifolia (Turcz), di Cina (Guo dkk., 

2007; Hou dkk., 2009). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa spesies tersebut telah 

menyimpang menjadi dua populasi tanaman inang yang berbeda secara genetik (atau ras 

inang) yang terkait dengan padi dan wateroats (Samudra et al., 2002; Ishiguro et al., 

2006; Matsukura dkk. 2006; Ueno dkk. 2006; Yang et al., 2012). Perbedaan antara 

populasi C. suppressalis dari padi dan wateroat telah terdeteksi pada ukuran tubuh 

dewasa (Yamashita, 1956), perilaku kawin (Samudra et al., 2002), perbedaan 

morfometrik pada alat kelamin pria (Matsukura dkk. 2006) dan fenologi musim semi 

(Matsukura et al., 2009). populasi imago  dari penggerek batang padi bergaris pada 

habitat water-oat terjadi lebih awal dimusim semi dibandingkan dengan populasi padi 

(Zhang 1981; Ishida dkk., 2000; Matsukura dkk., 2009). Adaptasi musiman terhadap 

fenologi tanaman inang mungkin menjadi salah satu yang penting penyebab divergensi 

penggerek batang padi bergaris menjadi dua populasi tanaman inang yang terkait dengan 

beras dan oat air. 

Diapause adalah tahap siklus hidup yang penting bagi banyak  spesies serangga 

yang hidup di lingkungan musiman, dan perbedaan dalam biologi diapause dapat 

memiliki implikasi yang kuat untuk adaptasi terhadap tanaman inang baru dan  kondisi 

iklim (Bean et al., 2012; Ragland et al., 2009, 2012). 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 10 

Penggerek batang padi bergaris menahan musim dingin sebagai instar ke-4 hingga 

ke-6 larva di diapause sebagai respons terhadap pemendekan panjang hari selama musim 

gugur di sawah dan ladang gandum air (Inoue dan Kamano 1957; Wang dkk., 1993; Xu 

dkk., 2011). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ada perbedaan larva struktur 

instar, tingkat kelangsungan hidup dan tahan banting dingin antara larva C. suppressalis 

musim dingin yang dikumpulkan dari sawah dan ladang gandum air (Yu et al., 2002; Han 

dkk., 2009; Hou dkk., 2009). Dewasa dari generasi musim dingin muncul lebih awal di 

musim semi dari water-oat daripada dari beras (Ueno et al., 2006; Matsukura et al., 

2009), menunjukkan bahwa intensitas diapause larva overwintering mungkin lebih besar 

pada populasi padi daripada populasi water-oat. Oleh karena itu, kami mengusulkan 

bahwa biologi mungkin berbeda antara musim dingin yang berlebihan larva di sawah dan 

ladang gandum. Perbedaan seperti itu dapat berkontribusi pada populasi tanaman inang 

(atau tanaman inang) pembentukan ras  C. suppressalis. 

 

Gejala Serangan Penggerek Batang Padi 

Penggerek batang padi merupakan hama yang sangat penting pada padi dan sering 

menimbulkan kerusakkan yang menurunkan hasil panen secara nyata.  Terdapatnya 

penggerek di lapangan dapat dilihat dari adanya ngengat di pertanaman dan larva di 

dalam batang.   Mekanisme kerusakkannya adalah larva makan sistem pembuluh tanaman 

di dalam batang. 

Stadia tanaman yang rentan terhadap serangan penggerek adalah dari pembibitan 

sampai pembentukkan malai.  Gejala kerusakkan yang ditimbulkannya mengakibatkan 

anakan kerdil atau mati yang disebut dengan Sundep dan Beluk (malai hampa).  Siklus 

hidupnya 40-70 hari tergantung pada spesiesnya. 
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Pengendalian Penggerek Batang Padi 

Ambang ekonomi penggerek batang adalah 10 % rumpun terserang; 4 kelompok 

telur per rumpun (pada fase bunting).  Perlu diketahui bahwa bila kerusakkan sudah 

terlihat maka tindakkan pengendalian sudah terlambat atau tidak efektif lagi.  Aplikasi 

insektisida dilakukan bila keadaan serangan melebihi ambang ekonomi atau jika populasi 

ngenga meningkat pada saat tanaman fase generatif.  Gunakan insektisida yang berbahan 

aktif : karbofuran, bensultap, bisultap, karbosulfan, dimehipo, amitraz, atau fipronil. 

 

2.  Wereng Coklat  

(Brown planthoper= BPH), Nilaparvata lugens Stal) (Hemiptera: Delphacidae) 

 

Wereng sebelumnya termasuk hama skunder dan menjadi hama penting akibat 

adanya penyemprotan pestisida pestisida yang tidak tepat pada awal pertumbuhan 

tanaman, sehingga membunuh musuh alami.  Pertanaman yang yang dipupuk nitrogen 

tinggi dengan jarak tanam rapat merupakan kondisi yang sangat disukai wereng. 
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Sikus Hidup, Imago dan Nimfa Wereng cokelat 

 

Stadia tanaman yang rentan terhadap serangan wereng coklat adalah dari 

pembibitan sampai fase matang susu.  Gejala kerusakkan yang ditimbulkannya adalah 

tanaman menguning dan cepat sekali mengering.  Umumnya gejala terlihat mengumpul 

pada satu lokasi-melingkar disebut hopperburn. 

Ambang ekonomi hama ini adalah 15 ekor per rumpun.  Siklus hidupnya 21-33 

hari.  Mekanisme kerusakkan adalah menghisap cairan tanaman pada system vascular 

(pembuluh tanaman). 

Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal) adalah serangga penghisap cairan 

tanaman yang berwarna kecoklatan.   Panjang tubuh 2,0 - 4,4 mm. Serangga dewasa 

mempunyai 2 bentuk, yaitu bersayap pendek (brakhiptera) dan bersayap panjang 

(makroptera). Serangga makroptera mempunyai kemampuan untuk terbang, sehingga 
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dapat bermigrasi cukup jauh.   Wereng coklat adalah serangga monofag, inangnya 

terbatas pada padi dan padi liar (Oryza parennis dan Oryza spontanea).   Wereng Coklat 

berkembang biak secara seksual, siklus hidupnya relatif pendek.   Masa peneluran 3-4 

hari untuk wereng bersayap pendek (brakhiptera) dan 3-8 hari untuk bersayap panjang 

(makroptera).   Tingkat perkembangan wereng betina dapat dibagi ke dalam masa 

peneluran 2-8 hari, masa bertelur 9-23 hari.   Masa peneluran dapat berlangsung dari 

beberapa jam sampai 3 hari. Sedangkan masa pra-dewasa adalah 19-23 hari. Telur 

diletakkan berkelompok dalam pangkal pelepah daun, tetapi bila populasi tinggi telur 

diletakkan pada ujung pelepah daun dan tulang daun.  

Jumlah telur yang diletakkan serangga dewasa sangat beragam, dalam satu 

kelompok antara 3-21 butir. Seekor wereng betina selama hidupnya menghasilkan telur 

antara 270-902 butir yang terdiri atas 76-142 kelompok. Telur menetas antara 7-11 hari 

dengan rata-rata 9 hari.    Metamorfosis wereng coklat sederhana atau bertingkat (hetero-

metabola). Serangga muda yang menetas dari telur disebut nimfa, makanannya sama 

dengan induknya. Nimfa mengalami pergantian kulit (instar), rata-rata untuk 

menyelesaikan stadium nimfa adalah 12,8 hari. Lamanya waktu untuk menyelesaikan 

stadium nimfa beragam tergantung Nimfa dapat berkembang menjadi dua bentuk wereng 

dewasa. Bentuk pertama adalah bersayap panjang (makroptera) dengan sayap belakang 

normal, bentuk kedua adalah bersayap kerdil (brakhiptera) dengan sayap belakang tidak 

normal. Umumnya wereng brakhiptera bertubuh lebih besar, mempunyai tungkai dan 

peletak telur lebih panjang. Kemunculan makroptera lebih banyak pada tanaman tua 

daripada tanaman muda, dan lebih banyak pada tanaman setengah rusak daripada 

tanaman sehat (Bibit Nurbaeti et al., 2010). 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 14 

Wereng coklat relatif cepat beradaptasi terhadap varietas baru yang pada awalnya 

tahan terhadap serangan wereng coklat, kemudian perkembangan selanjutnya varietas 

tersebut menjadi peka (tidak tahan). Populasi wereng coklat yang dapat hidup pada 

varietas yang dulunya tahan itu disebut biotipe baru. Wereng coklat yang menyerang 

tanaman padi pertama kali sebelum varietas tahan digunakan termasuk kedalam biotipe 1. 

Varietas yang sebelumnya tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 seperti IR 26, ternyata 

setelah lima musim tanaman mejadi tidak tahan, karena populasi wereng coklat sudah 

berubah menjadi biotipe 2. Pada saat ini di Indonesia pada umumnya populasi wereng 

coklat adalah biotipe 2, akan tetapi di beberapa daerah sudah menjadi biotipe 3 (Bebet 

Nurbaeti et al., 2010). 

Cara Pengendalian 

Pengendalian secara cultural dan penanaman varietas yang tahan wereng coklat 

sangat dianjurkan.  Beberapa varietas yang dilepas oleh IRRI yang mengandung gen 

ketahanan terhadap wereng coklat adalah IR26, IR36, IR56, IR64 dan IR72. 

Varietas tahan wereng coklat yang sudah dilepas antara lain : Widas, Ketonggo, 

Ciherang, Cisantana, Tukad Petanu, Tukad Balian, Tukad Unda, Kalimas, Bondoyudo, 

Sintanur, Cimelati, Konawe, Batang Gadis, Ciujung, Conde, dan Angke.  Sewaktu-waktu 

varietas tahan dapat menjadi rentan akibat perubahan biotipe wereng coklat. 

Pemberian pupuk K dapat mengurangi kerusakkan oleh wereng coklat.  Aplikasi 

insektisida (bila diperlukan) antara lain yang berbahan aktif amitraz, buprofezin, beuveria 

bassiana 6,20 x 10
10

 cfu/ml, fipronil, imidakloprid, karbofuran, metolkarb, MIPC, 

Propoksur, atau tiametoksam. 
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3.  Wereng Hijau (green leafhopper) 

Wereng hijau, Nephotettix virescens (Jauh), termasuk dalam subfamily 

Deltocephalinae dari famili Cicadellidae, dianggap sebagai hama padi yang serius di 

banyak padi negara-negara berkembang. Di antara spesies Nephotettix yang dilaporkan, 

enam dikenal di wilayah Asia dan dua di Afrika. Dalam Nephotettix virescens vertex 

tidak ditandai dengan alur yang khas yang lebih panjang di tengah daripada di sebelah 

mata dan runcing di sebagian besar spesimen. Dalam beberapa jantan biasanya kepala, 

pronotum dan scutellum berwarna hijau tetapi beberapa memiliki tanda hitam lebih dekat 

ke oselus. Warna lempeng subgenital alat kelamin laki-laki keputihan dan sebagian 

hitam. Pygofer jantan berbentuk bulat dengan satu panjang dan empat duri kecil. Bagian 

tengah poros aedeagus memiliki 3-5 pasang duri. Jumlah duri pada aedeagus jantan 

adalah 3. Karakter khas Nephotettix virescens yang membedakannya dari Nephotettix 

lainnya. 

Wereng hijau padi (GLH), adalah salah satu hama padi yang paling merusak di 

seluruh daerah penanaman padi di Asia. Serangga ini makan terutama pada permukaan 

adaksial helaian daun dan jarang di pelepah daun.  Serangga tersebut menyebabkan 

kerusakan langsung pada tanaman padi dengan hidup getah dari jaringan jaringan dan 

mengurangi kekuatan, anakan dan hasil padi.  Kedua nimfa dan wereng hijau dewasa 

memakan beras dengan cara menempelkan getah tanaman dan menyumbatnya berkas 

pembuluh dengan selubung stilet.    Mereka menyebabkan kerusakan pada tanaman padi 

baik secara langsung getah atau secara tidak langsung dengan menularkan penyakit virus 

seperti kerdil, transitory menguning, tungro, kerdil kuning dan daun kuning-oranye. 

Wereng hijau padi (GLH), adalah salah satu hama padi yang paling merusak di seluruh 
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daerah penanaman padi di Asia. Serangga ini makan terutama pada permukaan adaksial 

helaian daun dan jarang di pelepah daun. Serangga tersebut menyebabkan kerusakan 

langsung pada tanaman padi dengan hidup getah dari jaringan jaringan dan mengurangi 

kekuatan, anakan dan hasil padi.    Kedua nimfa dan wereng hijau dewasa memakan 

beras dengan cara menempelkan getah tanaman dan menyumbatnya berkas pembuluh 

dengan selubung stilet.   Mereka menyebabkan kerusakan pada tanaman padi baik secara 

langsung getah atau secara tidak langsung dengan menularkan penyakit virus seperti 

kerdil, transitory menguning, tungro, kerdil kuning dan daun kuning-oranye. 

Jenis Wereng hijau merupakan hama penting karena dapat menyebarkan (vector) 

virus tungro penyebab penyakit tungro.    Fase pertumbuhan tanaman yang rentan 

terhadap serangan wereng hijau adalah dari fase pembibitan sampai pembentukkan malai.   

 

 

 

 

 

            Imago Wereng Hijau dan Gejala virus Tungro 

Gejala kerusakkan yang ditimbulkannya adalah tanaman menjadi kerdil, anakan 

berkurang, daun berubah warna menjadi kuning sampai kuning oranye. 

Bentuk umum telur wereng hijau bulat memanjang, agak meruncing pada kedua 

ujungnya, telur yang baru diletakkan berwarna bening kemudian berubah menjadi putih 

kekuning-kuningan.  Telur – telur diletakkan berkelompok, tersusun berjajar pada bagian 

sisi jaringan pelapah daun.  Penyebaran telur wereng hijau pada tanaman padi 

berdasarkan penelitian Cheng dan Pathak, (1971),   menyebutkan 65% telur terdapat pada 
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pelapah daun pertama, 11 persen pada pelapah daun kedua dan 24% pada pelapah daun 

ketiga. 

Pada umumnya serangga wereng hijau bertelur pada siang hari antara Pukul 06.00 

sampai 18.00.  Masa inkubasi telur wereng hijau tergantung pada keadaan fisik 

lingkungan, terutama suhu, yaitu antara 6 sampai dengan 7 hari, dengan suhu optimal 

untuk perkembangan telur antara 29
0
C sampai 35

0
C. 

Pada umumnya telur menetas di waktu pagi antara pukul 07.00 sampai 12.00.  

Telur - telur dalam satu kelompok biasanya menetas bersamaan tersebar dari pagi sampai 

sore hari.  

Setelah telur wereng hijau menetas, kemudian memasuki tahap nimfa.  Nimfa 

yang baru menetas biasanya menuju kebagian atas tanaman padi, berkumpul pada 

pangkal helaian daun.  Lantas nimfa berikutnya menyebar kehelaian daun sampai 

dewasa.  Nimfa berganti kulit sebanyak lima kali, sehingga terdapat lima tingkatan instar 

nimfa wereng hijau pada stadia nimfa ini.   Nimfa instar pertama wereng hijau berwarna 

putih kekuning - kuningan.  Beberapa saat setelah berganti kulit menjadi kuning atau 

hijau kekuning - kuningan.  

Waktu yang dibutuhkan wereng hijau untuk menyelesaikan proses nimfa rata-rata 

16 hari, dimana dari lima stadia/tahap instar nimfa wereng hijau, perkembangan nimfa 

instar lima lebih lama dari pada waktu perkembangan nimfa sebelumnya. Stadia nimfa 

dipengaruhi oleh suhu lingkungan, pada suhu 29
0
C sampai 35

0
C rata - rata 16 hari, 

sedangkan pada suhu yang lebih rendah perkembangannya lebih lambat. 

Serangga dewasa berwarna kuning dan kuning kehijauan kemudian berubah 

menjadi hijau.  Serangga dewasa umumnya berada dan menghisap makanan pada helaian 

daun, namun serangga betina meletakkan telur pada pelapah daun. Masa peneluran dan 

rata-rata banyaknya telur tiap serangga dipengaruhi oleh umur tanaman padi. 

Lama hidup serangga dewasa dipengaruhi oleh suhu lingkungan.  Pada suhu 

rendah (dibawah 20
0
C) wereng hijau mampu hidup lebih lama hidup dibandingkan pada 

suhu diatasnya, yaitu mencapai 20 hari untuk seranga jantan dan 25 hari untuk serangga 

betina, sedangkan pada suhu 35
0
C, umur wereng hijau mencapai 12 untuk serangga 
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jantan dan 13 hari untuk serangga betina.   Perkembangan wereng hijau mulai tahap telur 

samapai dengan dewasa dan mati membutuhkan sekitar 32 sampai 40 hari. 

Ambang ekonomi adalah 5 ekor wereng hijau per rumpun.  Jika tungro juga ada 

di lapang, 2 tanaman bergejala tungro per 1000 rumpun pertanda tungro telah ditularkan 

dan dapat merusak tanaman.  Siklus hidup 23-30 hari.  Wereng hijau umumnya 

ditemukan di sawah irigasi dan tadah hujan, tidak lazim di pertanaman padi gogo.  

Wereng hijau lebih menyukai menghisap cairan tanaman pada daun bagian pinggir 

daripada di pelepah daun atau daun bagian tengah.  Hama ini sangat menyukai tanaman 

yang dipupuk nitrogen tinggi. 

 

Cara Pengendalian 

1.   Menanam varietas tahan wereng hijau seperti IR72 dan IR66. 

2.   Pengendalian dilakukan jika di lapang terlihat gejala tungro. 

3.  Pemberian insektisida imidakloprid, karbofuran, MIPC, atau dilakukan apabila sudah 

mencapai ambang batas ekonomi.  Insektisida (bila diperlukan) antara lain yang 

berbahan aktif BPMC, buprofezin, etofenproks, tiametoksam. 

 

4.  Walang sangit  

(rice bug), Leptocorisa oratorius (Fabricius) (Hemiptera:Alydidae) 

Walang sangit merupakan hama hama yang umum merusak bulir padi pada fase 

pemasakan.  Serangga apabila diganggu akan mempertahankan diri dengan mengeluarkan 

bau.  Selain sebagai mekanisme pertahanan diri, bau yang dikeluarkan juga digunakan 

untuk menarik walang sangit lain dari spesies yang sama. 
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Fase pertumbuhan tanaman padi yang rentan terhadap serangan walang sangit 

adalah dari keluarnya malai sampai matang susu.  Kerusakkan yang ditimbulkannya 

menyebabkan beras berubah warna dan mengapur, serta hampa.  Ambang ekonomi 

walang sangit adalah lebih dari 1 ekor walang sangit per dua rumpun pada masa keluar 

malai sampai fase pembungaan.  Mekanisme merusaknya yaitu menghisap butiran gabah 

yang sedang mengisi.  

   

 

                                   

 

 

                  (Dewasa)                   (telur)                               

                                                                                     (Siklus hidup)    

                  Telur,Dewasa dan Siklus Hidup Leptocorisa acuta 

Serangga dewasa berbentuk ramping dan berwarna coklat dengan ukuran panjang 

sekitar 14-17 mm dan lebar 3-4 mm dengan tungkai dan antena yang panjang. 

Perbandingan antara jantan dan betina 1:1, setelah menjadi imago serangga ini baru dapat 

kawin. Lama periode bertelur rata-rata 57 hari sedangkan walang sangit dapat hidup 

selama rata-rata 80 hari (Asikin dan Thamrin, 2008). 

Walang sangit dikenal karena baunya yang busuk atau sangit, kalau digangu 

walang sangit akan terbang sambil mengeluarkan bau yang berasal dari abdomennya. 

Sekresi zat cair berbau tidak enak ini merupakan pertahanan walang sangit terhadap 

serangan musuh (Devensive secretion) (Thanjono dan Harahap, 1994). 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 20 

Sesuai dengan sifat serangan dari hama walang sangit maka pada umumnya bulir 

padi menjadi hampa sebab cairan sel bulir padi yang sedang terisi dihisap sehingga bulir 

padi menjadi setengah hampa dan akan mudah pecah jika masuk dalam pengilingan 

(Himawan, dkk 1997). Hilangnya cairan menyebabkan biji padi menjadi kecil, tetapi 

jarang yang menjadi hampa karena mereka tidak mengosongkan seluruh isi biji yang 

sedang tumbuh (Tjahjono dan Harahap, 1994). Nimfa dan imago tidak hanya menghisap 

bulir padi pada fase masak susu akan tetapi mereka juga menghisap cairan batang padi. 

Nimfa lebih aktif dari pada imago, akan tetapi imago dapat merusak lebih hebat karena 

hidupnya lebih lama. Cara penghisapan walang sangit tidak seperti kepik lainnya, walang 

sangit tidak melubangi bulir padi pada waktu menghisap tetapi menusuk melalui rongga 

diantara lemma dan palea. Dalam keadaan yang tidak terdapat bulir yang masak susu, 

walang sangit masih dapat memakan bulir padi yang mulai mengeras dengan 

mengeluarkan enzim yang dapat mencerna karbohidrat (Tjahjono dan Harahap, 1994). 

Serangga dewasa walang sangit meletakkan telur pada bagian atas daun tanaman. 

Telur berbentuk oval dan pipih berwarna coklat kehitaman, diletakkan satu per satu 

dalam 1-2 baris sebanyak 1-21 butir. Lama stadia telur tergantung dengan suhu, lama 

periode telur berkisar 5-7 hari. Nimfa yang baru menetas berwarna hijau dan segera 

memencar mencari bulir padi sebagai makannya. Bentuk badan nimfa sama seperti 

bentuk dewasa, bedanya nimfa berwarna hijau dan tidak bersayap sedangkan dewasa 

berwarna coklat dan bersayap. Selama periode nimfa terjadi 4 kali pergantian kulit 

sebelum menjadi dewasa. Lama periode nimfa berkisar 17 hari pada suhu 21-23 derajat 

Celcius. Pada daerah yang lebih dingin, lama periode telur dan nimfa akan lebih panjang, 

misalnya periode telur dan nimfa masing-masing 13 dan 21 hari. Lama periode 
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prapeneluran berkisar 8 hari. Jadi lama siklus hidup walang sangit berkisar 30-45 hari. 

Lama hidup dewasa berkisar 16-134 hari dengan menghasilkan telur rata-rata 248 butir 

per induk (Kartoharjono, 2009). Telur walang sangit berwarna hitam kecoklat-coklatan 

yang diletakkan dalam barisan di permukaan atas daun padi. Jumlah telur pada setiap 

kelompok kira-kira 10-20 butir. Setiap walang sangit betina dapat bertelur lebih dari 100 

butir telur dan telur akan menetas setelah 6-7 hari. Nimfa mengalami 5 instar selama 17-

27 hari. Walang sangit yang dewasa berbentuk langsing dan panjangnya sekitar 16-18 

mm. Bagian perut berwarna hijau atau krem dan pada punggungnya berwarna coklat 

kehijau-hijauan. Daur hidup rata-rata mencapai 5 minggu, kurang lebih 23-34 hari. Bila 

keadaan ideal daur hidupnya dapat mencapai 115 hari. Bila nimfa dan walang sangit 

dewasa mengisap cairan daun dan biji padi yang muda, matang susu untuk nutrisi selama 

daur hidupnya (Pracaya, 2008).  

Menurut Rajapakse dan Kulasekera (2000) dalam Efendy et al., (2010) siklus 

hidup walang sangit 35-56 hari dan mampu bertelur 200-300 butir per induk. 

Kemampuan bertelur yang tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan populasi hama 

walang sangit dengan cepat di tanaman padi sehingga hal ini akan meningkatkan tingkat 

serangan. 

Menurut Kartoharjono (2009) walang sangit baik nimfa maupun dewasa aktif 

mencari makan pada pagi dan sore hari. Pada siang hari bersembunyi pada tempat-tempat 

yang terlindung. Serangga ini menyerang padi pada stadia generatif dan yang paling 

disukai adalah stadia matang susu. Jika di lapangan tidak ada tanaman padi, walang 

sangit dewasa akan pindah ketanaman rerumputan dan tanaman perdu pada daerah yang 

terlindungi dan bertahan hidup pada tanaman tersebut sampai ada tanaman padi untuk 
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berkembangbiak. Curah hujan yang berselang seling menyebabkan populasi hama ini 

meningkat. 

Walang sangit dewasa tahan dalam keadaan lingkungan yang tidak baik. Dalam 

keadaan cuaca yang kering, walang sangit mencari tempat yang teduh dan tinggal selama 

dalam kondisi yang panas secara berker umunan di antara daun-daun pepohonan. Walang 

sangit dewasa bertebrangan di area persawahan. Adanya walang sangit dapat diketahui 

dengan adanya bau khas walang sangit (Pracaya, 2008). 

Cara pengendalian 

1.  Kendalikan gulma di sawah dan di sekitar pertanaman. 

2.  Ratakan sawah dan pupuk secara merata agar pertumbuhan tanaman seragam. 

3.  Tangkap walang sangit dengan menggunakan jarring sebelum stadia pembungaan. 

4.  Umpan walang sangit engan menggunakan ikan yang sudah busuk, daging yang sudah 

rusak, atau dengan kotoran ayam. 

5.  Aplikasi insektisida dilakukan apabila serangan sudah mencapai ambang ekonomi, 

aplikasi insektisida sebaiknya dilakukan pada pagi-pagi sekali atau sore hari ketika 

walang sangit berada di kanopi.  Penggunaan insektisida (bila diperlukan) antara lain 

berbahan aktif BPMC, fipronil, metolkarb, MIPC atau propoksur. 

 

5.  Kepinding Tanah  

(black bug), Scotinophara coarctata (Fabricus), Hemiptera : Pentatomidae 

Serangga ini umum ditemukan di lingkungan lahan basah tadah hujan dan irigasi. 

Ia lebih menyukai areal sawah beririgasi yang terus menerus ditanami dan sawah yang 

drainasenya buruk. Kerusakan lebih sering terjadi pada tanaman padi musim kemarau dan 

lahan yang ditanami secara padat.  
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Pola penerbangan serangga hitam dipengaruhi oleh siklus bulan; pada malam 

bulan purnama, sejumlah besar orang dewasa berkerumun ke sumber cahaya. 

Penanaman tanaman padi yang tergesa-gesa dan nitrogen yang berlebihan juga 

mendukung penumpukan hama. Selama periode non-beras, keberadaan tempat 

perkembangbiakan alternatif mendukung peningkatan populasi. 

Kepinding tanah dewasa berbentuk oval dan panjangnya sekitar 8-9 mm. Ia hidup 

dari 3 hingga 7 bulan. Betina bertelur sekitar 200 telur selama hidupnya dan menjaga 

telur sampai menetas (Reissig et al., 1986).   Telurnya disimpan di bagian bawah daun 

atau di bagian dasar tanaman padi di dekat permukaan air (PhilRice, 2000). Telur 

diletakkan dalam massa 40-60 telur individu dalam beberapa baris paralel. Selama 

kondisi kering, serangga betina menyimpan telurnya di daun dan batang. Telur juga 

diletakkan di celah-celah di tanah dan di akar (Rice IPM CD, 2001). 
 

Kepinding tanah umumnya hanya menimbulkan masalah di beberapa lokasi 

tertentu dan menyerang padi dari fase pembibitan sampai tanaman dewasa.  Gejala 

kerusakkan adalah di daerah sekitar lubang bekas hisapan berubah warna menjadi coklat 

menyerupai gejala penyakit blas.  Daun menjadi kering dan menggulung secara 

membujur.  Gejala seperti sundep dan beluk merupakan gejala kerusakkan yang umum 

yang menyebabkan gabah setengah berisi atau hampa. 
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Imago Kepinding Tanah 

 

Ambang Ekonomi adalah 5 ekor nimfa atau kepinding dewasa per rumpun.  Bila 

terdapat 10 ekor kepinding dewasa per rumpun dapat mengakibatkan kehilangan hasil 

sampai 35 %.  Siklus hidupnya adalah 28 – 35 hari.   Mekanisme kerusakkan adalah 

menghisap cairan tanaman. 

Cara Pengendalian 

Kepinding tanah dewasa sangat tertarik kepada lampu perangkap, karena itu 

kepinding tanah yang terperangkap perlu dibakar dan dibunuh. 

6.  Ganjur  

(gall midge), Orseolia oryzae (Wood-Mason), Diptera:Cecidomyiidae 

Ganjur umumnya bukan masalah utama di pertanaman padi.  Serangga dewasanya 

seperti nyamuk kecil, dengan daya terbang yang relative lemah sehingga penyebarannya 

hanya lokal saja.   
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Stadia tanaman padi yang rentan terhadap serangan ganjur adalah dari fase pembibitan 

sampai pembentukkan malai.  Ganjur dewasa aktif pada malam hari dan sangat tertarik 

pada cahaya. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                           Larva, Imago dan Gejala Serangan Ganjur 

Telur: Lalat bertelur memanjang, silindris, putih mengkilat atau merah atau merah 

muda telur secara tunggal atau berkelompok (2-6) di pangkal daun. 

Larva: Maggot memiliki panjang 1 mm setelah menetas dengan ujung anterior 

runcing. Ini merayap ke bawah selubung dan memasuki kuncup yang tumbuh. Sebuah 

ruang oval terbentuk di sekitar tempat makan. 

Kepompong: Pada saat kemunculannya, kepompong menggeliat ke atas tabung 

dengan bantuan tanduk antena ke ujung pucuk perak dan menonjol setengah jalan. 

Dewasa: lalat berwarna coklat kekuningan dan seperti nyamuk. Laki-laki berwarna abu-

abu abu-abu. Orang dewasa memakan tetesan embun. 
 

Ciri kerusakkan yang ditimbulkannya adalah daun menggulung seperti daun 

bawang.  Ukuran daun bawang bisa panjang, bisa juga kecil/pendek sehingga sulit dilihat.  

Anakan yang mempunyai gejala seperti daun bawang ini tidak akan menghasilkan malai.  
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Pada saat tanaman mencapai fase pembentukkan bakal malai, larva tidak lagi 

menyebabkan kerusakkan.  Siklus hidup ganjur 28 – 32 hari dan larvanya memakan titik 

tumbuh tanaman. 

Pengendalian 

Atur waktu tanam agar puncak curah hujan tidak bersamaan dengan stadia 

vegetatif,  bajak ratun/tunggul dari tanaman sebelumnya dan buang/bersihkan semua 

tanaman inang alternative selama masa bera,  seperti padi liar, Oryza rufipogon untuk 

mengurangi infestasi hama, tanam varietas tahan.  Hama ganjur dewasa sangat tertarik 

terhadap cahaya, oleh karena itu lampu perangkap dapat digunakan untuk menangkap 

hama ganjur dewasa.  Insektisida granular yang berbahan aktif karbofuran dapat 

digunakan karena bekerja secara sistemik. 

 

7.  Hama Putih Palsu  

(leaf folder), Cnaphalocrosis medinalis (Guenee), Lepidoptera: Pyralidae 

Hama putih palsu sebenarnya jarang menjadi masalah utama di pertanaman padi.  

Serangannya menjadi masalah besar jika kerusakkan pada daun bendera sangat tinggi (> 

50%) pada fase anakan maksimum dan fase pematangan.  Kerusakkan akibat serangan 

larva hama putih palsu terlihat dengan adanya warna putih pada daun di pertanaman. 

Hama putih palsu (Chaphalocrosis medinalis Guen) merupakan hama penggulung 

daun atau pelipat daun. Hama ini termasuk dalam Ordo Lepidoptera dari famili Pyralidae. 

Ngegat dewasa muncul rata-rata 30 hari setelah peletakan telur yang mempunyai panjang 

10-12 mm dan lebar 13-15 mm, mempunyai sayap mengkilap berwarna kuningjerami 

dengan dihiasi pinggiran gelap 2-3 garis vertikal. Lebar sayap jika direntang 17-19 mm. 

Ngengat ini biasanya aktif pada malam hari dan tertarik pada cahaya. Ngengatjantan dan 
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betina mempunyai bentuk yang serupa, bedanya hanya pada ujung abdomen betina 

tumpul sedangkan pada jantan tajam. Ngengat betina biasanya hidup 10 hari dan 

meletakkan telur satu-satu atau dalam bentuk barisan pada permukaan bawah daun muda 

yang terserang (Kalshoven, 1981). 

Telur berbentuk oval dengan pennukaan agak cembung, berwarna putih 

transparan jika baru diletakkan dan selanjutnya berwarna putih kekuningan. Panjang telur 

0,68 mm dan lebar 0,39 mm. Telur diletakkan satu persatu atau berlapis dalam suatu baris 

atau kelompok yang terdiri dari 10-12 butir pada permukaan daun, pelepah atau 

sepanjang tulang daun. Telur akan menetas dalam waktu 4-6 hari setelah peletakan 

(Kalshoven, 1981; Pathak, 1977). 

Larva yang baru menetas panjangnya 1,5-2,0 mm dan lebar 0,2-0,3 mm, 

mempunyai tubuh putih dan trasparan dan kepalanya berwarna coklat muda. Larva 

mengalami 5-6 instar, rata-rata keseluruhan diselesaikan dalam waktu 25-30 hari. Larva 

instar pertama memakan daun muda dengan menggaruk pennukaan daun, tetapi tidak 

menyebabkan daun melipat. Tubuh biasanya dilapisi bahan seperti sutera dan 

memerlukan waktu 2-4 hari untuk memakan daun-daun tersebut. Pada hari kelima atau 

instar kedua dan seterusnya dapat menyebabkan daun-daun menggulung. Hal ini 

dilakukan dengan menghubungkan kedua tepi helaian daun melalui sederetan benang 

yang dihasilkan oleh larva tersebut. Benang ini bila kering akan ;, mengerut dan 

mengeras sehingga helaian daun akan berbentuk seperti tabung. Larva hidup dalam 

gulungan daun sambil memakan lapisan hijau daun, sehingga menyebabkan jalur-jalur 

putih yang tembus cahaya. Jika helaian daun rusak berat, maka larva akan berpindah ke 

daun lainnya. Larva sangat lincah apabila gulungan daun di-buka, maka larva akan 
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melompat. Larva dewasa berwarna hijau kekuningan dengan kepala coklat tua dan 

panjang tubuhnya 20-25 mm dengan lebar sekitar 1,5-2,0 mm (Pathak, 1997). 

Larva makan jaringan hijau daun dari dalam lipatan daun meninggalkan 

permukaan bawah daun yang berwarna putih.  Pupa terbentuk dalam gulungan daun 

dalam untaian benang sutera yang terjalin renggang. Pupa yang baru terbentuk berwarna 

kuning terang dan berubah coklat tua menjelang munculnya ngengat. Stadia pupa sekitar 

6-8 hari (Pathak, 1977) Siklus hama ini 30 – 60 hari.  Tanda pertama adanya infestasi 

adalah kehadiran ngengat di sawah.  Ngengat berwarna kuning coklat, pada bagian sayap 

depan ada tanda pita hitam sebanyak 3 buah yang garisnya lengkap maupun terputus.  

Pada saat beristirahat, ngengat membentuk segitiga. 

                                                                                                    

                                                     

 

 

 

 Larva, Pupa dan Imago Hama Putih Palsu   

Cara Pengendalian 

 Jangan menyemprot insektisida sebelum tanaman berumur 30 hari setelah tanam 

pindah atau 40 hari setelah sebar benih.  Tanaman padi yang terserang pada fase 

ini dapat pulih apabila air dan pupuk dikelola dengan baik. 

 Gunakan insektisida (bila diperlukan) yang berbahan aktif fipronil atau 

karbofuran. 
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8.  Hama Putih (Caseworm),  

Nympuhula depunctalis (Guenee),  Lepidoptera:Pyralidae 

Hama putih jarang menyebabkan masalah di pertanaman padi.  Tanda adanya 

hama ini di lapang adalah dari ngengat kecil dan larva.  Stadia tanaman yang paling 

rentan adalah fase pembibitan sampai stadia anakan.  Stadia hama yang merusak adalah 

stadia larva.  Siklus hidup hama putih adalah 35 hari. 

Perkawinan terjadi pada malam hari 1 atau 2 hari setelah kemunculan dewasa. 

Fekunditas adalah 116,55±7,20 telur per betina, sedangkan tingkat oviposisi harian 

adalah 106,55±7,40 telur per betina. Telur yang baru diletakkan berwarna kuning pucat 

dan bulat, serta masa inkubasi 5,75±0,23 hari.  

Total periode larva yang terdiri dari lima instar selama 19,20±0,52 hari. Larva 

instar pertama berwarna putih bertahan selama 2,79±0,17 hari. Larva instar kedua, yang 

berlangsung selama 2,91±0,15 hari, memiliki kepala kuning kecoklatan dan pelat 

pronotal. Insang trakea tidak bercabang diamati pada margin lateral memanjang dari 

mesothorax melalui delapan segmen perut. Berbeda dengan larva instar pertama, larva 

instar kedua membangun dan mendiami daun. Larva instar III, yang berlangsung selama 

3,48±0,18 hari, memiliki empat bintik hitam di kepala dan sembilan pasang spirakel 

terbelakang pada segmen prothorasik dan perut. Kepala dan pronotum larva instar IV 

berwarna coklat, dan segmen mesothorasik, metathorasik, dan abdomen transparan 

dengan saluran pencernaan berwarna hijau. Instar keempat meliputi 3,90±0,16 hari. Larva 

instar lima yang bertahan selama 5,73±0,14 hari, memiliki segmen mesothorasik dan 

abdomen semitransparan. Masa pupa berlangsung selama 7,45±0,24 hari.  
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Ngengat dewasa putih memiliki tanda hitam di sayap. Perut betina paling lebar di 

tengah tetapi meruncing ke belakang, sedangkan perut jantan sempit dan seragam. Umur 

panjang jantan dan betina masing-masing adalah 4,40±0,16 dan 5,40±0,28 hari. Siklus 

hidup N. depunctalis meliputi 32,05±0,71 hari. 
 

Kerusakkan pada daun yang khas yaitu daun terpotong seperti digunting.  Daun 

yang terpotong tersebut dibuat menyerupai tabung yang digunakan larva untuk 

membungkus dirinya, dimana larva aman dengan benang-benang sutranya.  Larva 

bernafas dari dalam tabung dan memerlukan air di sawah.  Gulungan daun yang berisi 

larva akan mengapung di atas permukaan air pada siang hari dan makan pada malam hari.  

Larva akan memanjat batang padi membawa gulungan daunnya yang berisi air untuk 

pernafasannya.   

Tingkat Ambang Ekonomi adalah lebih dari 25 % daun rusak atau 10 daun rusak 

per rumpun. Insektisida (bila diperlukan) gunakan yang berbahan aktif : fipronil, atau 

karbofuran. 

 

 

 

 

 

 

  Dewasa dan Gejala Serangan Hama Putih 
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9.  Ulat Tentara/Grayak (armyworm) 

Ulat grayak menyerang tanaman padi terdiri dari empat spesies yaitu Spodoptera 

mauritia acronyctoides (Guenee),  Mythimma separata (Walker), Spodoptera exampta 

(Walker), dan Spodoptera litura (fabricius) yang jarang menyerang padi.  Keempat 

spesies tersebut termasuk ordo Lepidoptera, famili Noctuidae. 

Perkembangan Spodoptera mauritia acronyctoides (Guenee) dari telur hingga 

dewasa 33,0 ±1,25 hari. Telur yang diletakkan secara massal menetas dalam 3,0 ± 0 hari. 

Stadium larva melewati 5 instar selama 20,0 ± 0,90 hari dan diprapupasi selama 2,0 ± 0 

hari. Ngengat muncul dari kepompong pada 8,1 ± 0,94 hari dan hidup selama seminggu 

dalam larutan madu 10%. Seekor ngengat betina bertelur 60 hingga 258 butir. Puncak 

oviposisi terjadi pada hari ke-2 rentang hidupnya. Dari 33 spesies tanaman yang diuji, 11 

berfungsi sebagai inang oviposisi. Eleusine glabrescens dan E. indica sama-sama cocok 

untuk padi sebagai inang. Larva memiliki kisaran inang yang lebih luas menyelesaikan 

pengembangan pada 24 spesies tanaman. Padi merupakan inang terbaik dengan 

persentase kelangsungan hidup tertinggi (50%), indeks pertumbuhan (2,3) dan siklus 

hidup 33 hari. 

Telur Mythimma separata (Walker) diletakkan secara berkelompok, terdiri dari 

kurang lebih 500 butir telur. Ulat muda menetas dari telur dalam 4-5 hari. Larva: Setelah 

menetas, ulat mulai memakan daun bibit. Umumnya ulat bergerak secara berkelompok 

dari satu ladang ke ladang lainnya. Ulat tersebut tumbuh sempurna dalam waktu sekitar 

15 hari dan berukuran panjang 3-5 cm. Kepompong: Kepompong di tanah pada 

kedalaman 3-5 cm, tetapi kadang-kadang dapat menjadi kepompong di bawah daun 

kering atau di tunggul atau anakan segar. Kepompong berwarna coklat kekuningan dan 

mengkilat, dan periode kepompong bervariasi dari 10 sampai 13 hari. 
 

Ngengat dewasa aktif pada malam hari.  Pada malam hari serangga dewasa 

makan, berkopulasi, dan bermigrasi, sedangkan siang hari ngengat beristirahat di dasar 

tanaman.  Ngengat sangat tertarik terhadap cahaya. 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 32 

Kerusakkan terjadi karena larva makan bagian atas tanaman pada malam hari dan 

cuaca yang berawan.  Daun yang dimakan dimulai dari tepi daun sampai hanya 

meninggalkan tulang daun dan batang.  Larvanya sangat rakus dan semua staid tanaman 

padi dapat diserangnya, mulai dari pembibitan, khususnya pembibitan kering, sampai 

fase pengisian.  M. separata dapat memotong malai pada pangkalnya dan dikenal sebagai 

ulat pemotong leher malai. 

Insektisida (bila diperlukan) gunakan yang berbahan aktif BPMC, karbofuran, 

atau berbahan aktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Larva, Pupa dan gejala Serangan Hama Putih 

 

 

 

10.  Ulat Tanduk Hijau 

 (Green horned caterpillar, Melanitis leda Cramer, Lepidoptera: Satyridae) 

 

Ngengat tidak tertarik pada cahaya, Ngengat berupa kupu-kupu yang berukuran 

besar yang sangat mudah dikenali karena pada sayapnya terdapat bercak seperti bentuk 

mata.    

Tahap pupa berlangsung masing-masing 8,7±0,2 dan 9,1±0,1 hari. Umur panjang 

jantan dan betina dewasa M. leda ismene adalah 13,2±0,1 dan 13,2±1,2 hari, sedangkan 

untuk P. mathias adalah 4,4±0,5 hari untuk jantan dan betina. Siklus hidup total M. leda 
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ismene dari telur hingga kemunculan dewasa berlangsung lama pada padi dengan rata-

rata 32,8±0,2 hari dan P. mathias rata-rata 34,7±0,3 hari. Tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada berbagai ukuran kandang oviposisi dewasa M. leda ismene dan P. 

mathias yang membutuhkan kandang besar serta ventilasi yang baik untuk mendukung 

penerbangan kawinnya. Waktu bertelur kedua kupu-kupu betina dewasa adalah pada pagi 

hari (06:00 – 09:00). Solusi madu ditemukan untuk memberikan umur panjang dan 

kesuburan yang lebih besar.   Dua puluh dari empat puluh dua spesies gulma, dan dua 

puluh empat dari tiga puluh satu spesies gulma diamati sebagai tanaman inang potensial 

masing-masing M. leda ismene dan P. mathias. Pengujian pengaruh umur tanaman padi 

terhadap preferensi oviposisi dan perkembangan larva M. leda ismene. Kupu-kupu betina 

dewasa lebih suka bertelur pada fase vegetatif. Sementara daun pada tahap semai dan 

vegetatif menyediakan substrat yang lebih baik untuk perkembangan larva, semua umur 

tanaman padi dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan normal M. leda 

ismene. Pengamatan musuh alami ulat hijau padi dan nakhoda padi mengungkapkan 

pathogen Bacillus thuringiensis Berliner dan nuc Pengujian pengaruh umur tanaman padi 

terhadap preferensi oviposisi dan perkembangan larva M. leda ismene.  

Larva memiliki 2 pasang tanduk, satu pasang ada di bagian ujung kepala, dan satu 

pasang lainnya ada di bagian ujung abdomen.  Larva penyebab kerusakkan pada tanaman, 

makan daun mulai dari pinggiran dan ujung daun.  Fase pertumbuhan tanaman yang 

diserang adalah dari anakan sampai pembentukkan malai.  Inangnya, selain tanaman padi, 

juga rumput-rumutan, tebu, sorgum, Anastrophus sp., Imperata sp., dan Panicum spp.   
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Cara Pengendalian 

Paling baik memanfaatkan musuh alami, seperti parasit telur Trichogramtidae.  

Oleh karena itu pengendalian secara kimiawi dengan menyemprot insektisida tidak 

dianjurkan pada saat tanaman berumur 30 hari setelah tanam atau 40 hari setelah sebar 

benih. 

 

 

 

 

 

 

Imago dan Larva Melanitis leda 

 

 

11.  Ulat Jengkal-Palsu Hijau  

(Green Semilooper.  Naranga aenescens (Moore),   Lepidoptera: Noctuidae) 

 

Populasi tinggi dapat terjadi sejak di persemaian hingga anakan maksimum.  

Larva muda memarut jaringan epidermis tanaman meninggalkan lapisan bawah daun 

yang berwarna putih.  Larva yang sudah makan dari pinggiran daun.  Larva bergerak 

seperti ulat jengkal dengan cara melengkungkan bagian belakang tubuhnya. 

Ngengat  meletakkan telurnya di atas daun dan telur menetas setelah 3-3,5 hari. 

Larva N. aenescens memiliki tiga instar sehingga setiap instar membutuhkan waktu 3-6 

hari untuk menyelesaikan perkembangannya. Kepompong memakan waktu sekitar 4 hari 

dan serangga memiliki tiga generasi per tahun. 

Tanaman padi yang diberi pupuk dengan takaran tinggi sangat disukai hama ini.  

Populasinya meningkat selama musim hujan.  Ngengatnya aktif pada malam hari, dan 
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pada siang hari bersembunyi di dasar bersembunyi di dasar tanaman atau di rumput-

rumputan.  Hama ini jarang menyebabkan kehilangan hasil karena tanaman yang 

terserang dapat sembuh kembali dan juga musuh alami dapat menekan populasi hama ini. 

Cara Pengendalian  

Paling baik memanfaatkan musuh alami sebagai cara pengendalian terhadap hama 

ini, seperti parasitoid telur Trichogrammatidae; parasit larva dan pupa seperti 

Ichneumonidae, Braconidae, Eulopidae, Chalicidae, serta laba-laba pemangsa ngengat. 

 

 

 

 

 

 

Ulat Naranga aenescens 

 

 

12.  Orong-Orong  

(mole cricket, Gryllotalpa orientalis Burmiester, Orthoptera: Gryllothalpidae 

 

Orong-orong jarang menjadi masalah di sawah, tapi sering ditemukan di lahan 

pasang surut dan biasanya hanya terdapat di sawah yang kering yang tidak digenangi  

Menggenangi tanaman menyebabkan orong-orong pindah ke pematang.   Hama  ini 

memiliki tungkai depan yang besar.  Siklus hidupnya enam bulan.  Stadia tanaman yang 

rentan terhadap serangan hama ini adalah fase pembibitan sampai anakan.  Benih yang 

disebar dipembibitan juga dapat dimakannya. 

Tubuh jantan berukuran sedang hingga besar 28-30mm berbentuk ramping 

dengan warna coklat kekuningan, warna bagian bawah lebih pucat; antena filiform 
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pendek, kaki depan dirancang untuk menggali; pronotum besar lonjong 1,4 kali lebih 

panjang dari lebar pronotal. Margin ventral di luar femur depan biasanya membentuk 

tibia belakang dengan tiga hingga empat taji punggung di sisi internal. 

Tegmen lebih pendek dari sayap belakang, sayap biasanya menonjol sedikit dari 

bawah sayap depan. Dentikel ditemukan pada file stridulator, didistribusikan secara seri. 

Hind tibae dengan duri kecil.   Alat kelamin dengan sclerite, diwarnai dari coklat 

kekuningan sampai coklat. Tegmen betina sedikit lebih panjang dibandingkan dengan 

jantan. Karakter lain sama seperti pada jantan.  

Gryllotalpa orientalis hidup di bawah tanah di tanah yang lembab, membuat 

terowongan jaringan saluran. Habitat alaminya termasuk tanah kaya lembab seperti 

dataran banjir dan tepi sungai dan kolam serta tanah subur dan kebun. 

Gryllotalpa orientalis memakan akar tanaman, umbi-umbian dan rimpang dan 

juga pada serangga, cacing tanah dan lainnya invertebrata. Ia muncul ke permukaan dan 

melakukan penerbangan di malam hari dan di malam hari dan tertarik pada sumber 

cahaya. 

 
Hama ini memotong tanaman pada pangkal batang dan orang sering keliru dengan 

gejala kerusakkan yang disebabkan oleh penggerek batang (sundep).  Orong-orong 

merusak akar muda dan bagian pangkal tanaman yang berada di bawah tanah.  

Pertanaman padi muda yang diserangnya mati sehingga terlihat adanya spot-spot kosong 

di sawah. 
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Cara Pengendalian 

 Orong-orong biasanya ada di sawah yang tidak digenangi atau di sawah yang 

tanahnya tidak rata; oleh karena itu perataan tanah penting agar air tergenang 

merata. 

 Penggenangan sawah 3-4 hari dapat membantu membunuh telur orong-orong di 

tanah. 

 Penggunaan umpan (sekam dicampur insektisida). 

 Penggunaan insektisida (bila diperlukan) yang berbahan aktif karbofuran dan 

fipronil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewasa Gryllotalpa orientalis dan Kerusakkan Tanaman 

 

 

13.  Lalat Bibit  

(Rice Whorl maggot; Hydrellia Philippines Ferino, Diptera: Ephyridae) 

Lalat bibit menyerang tanaman padi yang baru ditanam pindah pada sawah yang 

selalu tergenang.  Stadi hama yang merusak tanaman padi adalah larvanya.  Larva lalat 

bibit berwarna kuning kehijau-hijauan yang tembus cahaya, berada di bagian tengah daun 

yang masih menggulung.  Larva bergerak ke bagian tengah tanaman merusak jaringan 

bagian dalam sampai titik tumbuh daun. 

Larva lalat Bibit bersifat semi-akuatik. Hal ini umum di ladang irigasi dan 

memakan daun melingkar tengah dari tahap vegetatif tanaman padi. Hal ini tidak terjadi 
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pada padi gogo. Ia juga lebih menyukai kolam, sungai dan danau atau tempat dengan air 

tenang yang melimpah dan vegetasi yang rimbun. 

Serangga tidak menyukai ladang dan persemaian benih langsung.  Dewasa aktif di 

siang hari dan menempel pada daun padi di dekat air, mengapung di atas air atau 

bertengger di vegetasi yang mengambang. Pada siang hari, ia menetap atau menempel 

pada vegetasi tegak. Ia lebih menyukai vegetasi yang lebat dan tertarik pada genangan air 

terbuka di sekitar persemaian.  Larva neonatus memakan daun tengah yang belum dibuka 

di mana perkembangan larva selesai dalam 10-12 hari.   Larva  menjadi kepompong di 

luar tangkai makanan. 

Gejala kerusakkan adalah bercak-bercak kuning yang dapat dilihat di sepanjang 

tepi daun yang baru muncul dan daun yang terserang mengalami perubahan bentuk.  

Telur diletakkan pada permukaan atas daun, berwarna keputih-putihan dan berbentuk  

lonjong seperti pisang.  Siklus hidupnya 4 minggu. 

Tanaman yang terserang anakannya menjadi berkurang dan serangan yang berat 

dapat memperlambat fase pematangan 7 – 10 hari.  Tanaman pada dasarnya dapat 

mengkompensasi asalkan tidak ada serangan hama lainnya atau tekanan lingkungan yang 

mempengaruhinya. 

Cara pengendalian 

 Keringkan sawah. 

 Pengendalian lalat bibit yang tepat adalah pencegahan karena ketika gejala 

kerusakan terlihat di lapang, lalat bibit sudah tidak ada di pertanaman. 

 Penggunaan insektisida (bila diperlukan) adalah yang berbahan aktif bensultap, 

BPMC, atau karbofuran. 
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(a)                            (b)                        (c)                         (d) 

Imago, Larva, Telur dan Gejala Serangan Lalat Bibit 

 

14.  Keong Mas  

(Golden apple Snail; Pomacea canaliculata (Lamarck)) 

Keong mas merusak tanaman dengan cara memarut jaringan tanaman dan 

memakannya, menyebabkan adanya bibit yang hilang di pertanaman.  Bekas potongan 

daun dan batang yang diserangnya terlihat mengambang.  Waktu kritis untuk 

mengendalikan keong mas adalah pada saat 10 hari setelah tanam pindah, atau 21 hari 

setelah sebar benih (benih basah).  Setelah itu laju pertumbuhan tanaman lebih besar dari 

pada laju kerusakan oleh keong mas. 

Bila di sawah diketahui ada keong mas, perlu dilakukan pengaturan air karena 

keong mas menyenangi tempat-tempat yang digenangi air.   Jika petani menanam dengan 

system tanam pindah maka pada 15 hari setelah system tanam pindah, sawah perlu 

dikeringkan kemudian digenangi lagi secara bergantian (flash flood = intermitten 

irrigation).   Bila petani menanam dengan system tabela (tanam benih secara langsung), 

selama 21 hari setelah sebar benih sawah perlu dikeringkan, kemudian digenangi lagi 

secara bergantian.   Selain itu perlu dilakukan pemeliharaan di dalam dan di sekeliling 

petakan sawah sebelum tanam, baik dimusim hujan maupun kemarau.  Ini dimaksudkan 

agar pada saat dilakukan pengeringan, keong mas akan menuju tempat yang terbuka 
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sehinggga akan memudahkan pengambilan keong mas dan sebagai salah satu cara 

pengendalian.  

Keberadaannya di lapang ditandai oleh adanya telur berwarna merah muda dan 

keong mas dengan berbagai ukuran dan warna.  Massa telur diproduksi pada interval 

yang tidak konsisten dengan jumlah telur per cluster berkisar antara 92-592 (rata-rata 

272). Terlepas dari ukuran kopling, keberhasilan penetasan berkisar antara 87 hingga 

100% (rata-rata 95,8%). Di lapangan, perkawinan berlangsung 82 hari setelah menetas. 

Rata-rata panjang cangkang pada umur ini adalah 38,2 mm dengan ukuran betina lebih 

besar dari jantan pada umumnya. Rasio jantan dan betina adalah 1:5. Tanah gambut 

mengurangi produksi massal telur secara signifikan dan massa telur yang terendam air 

selama lebih dari satu minggu mengurangi keberhasilan penetasan secara signifikan. 

Keong mas merupakan salah satu hama penting yang menyerang padi muda terutama di 

sawa yang ditanam system tabela. 

Cara Pengendalian 

 Secara fisik, gunakan saringan berukuran 5 mm mesh yang dipasang pada tempat 

air masuk di pematang untuk meminimalkan masuknya keong mas ke sawah dan 

memudahkan pemungutan dengan tangan. 

 Secara mekanis, pungut dengan tangan satu per satu.  Telur keong mas yang 

terlihat dihancurkan dengan kayu/bamboo, baik sebelum atau sesudah tanam 

pindah. 

 Bila di suatu lokasi sudah diketahui bahwa keong mas adalah hama utama, 

sebaiknya tanam bibit yang tua dan tanam lebih dari satu bibit per rumpun; buat 

caren di dalam dan di sekeliling petakan sawah. 
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 Bila diperlukan gunakan pestisida yang berbahan aktif niclos amida dan moluska 

botani seperti lerak dan deris.   Aplikasi pestisida dilakukan di sawah yang 

tergenang, di caren, atau di cekungan-cekungan yang ada airnya tempat keong 

mas berkumpul. 

 

 

 

 

 

 

                   Keong Mas Dewasa,Telur, dan Gejala Serangannya 
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BAB III. HAMA TANAMAN KEDELAI 

 

1.  Lalat Kacang  

(Ophiomyia phaseoli Tryon, Diptera: Agromyzidae) 

Lalat kacang adalah hama penting pada stadium generatif awal.  Fase kritis 

tanaman kedelai terhadap hama ini adalah pada saat tanaman berumur antara 5 – 14 hari. 

Imago serangga ini berbentuk lalat kecil (panjang 2 mm), berwarna hitam 

mengilap, biasanya beterbangan di atas pertanaman kedelai pada pagi hari.  Betina 

meletakkan telur pada kotiledon, daun pertama atau daun kedua.  Telur banyak diletakkan 

pada tanaman kedelai berumur 5 hari.  Telur berbentuk lonjong, berwarna putih mutiara 

dengan panjang sekitar 0,31 mm.  Dua hari setelah diletakkan, telur menetas menjadi 

larva yang berbentuk tempayak (belatung). 

 

                         Imago Lalat Kacang 

 

Larva muda ini kemudian mengorok (membuat lorong-lorong kecil) pada 

kotiledon atau daun pertama/kedua mengarah ke petiole (tangkai kotiledon/tangkai daun) 

dan selanjutnya ke dalam kulit batang.  Semakin ke bawah hama ini di dalam kulit batang 

maka berkembangan instarnya semakin berlanjut.  Akhirnya hama ini berkepompong di 
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pangkal batang.  Kepompong dibungkus oleh kulitnya (puparium) yang berbentuk 

lonjong dan berwarna cokelat kekuningan.  

Pengamatan terhadap serangan hama ini dapat dilakukan pada kotiledon, daun 

pertama, atau daun kedua.  Waktu pengamatan antara hari ke-6 sampai hari ke-10 setelah 

benih kedelai tumbuh.  Gejala serangan hama ini pada kotiledon, daun pertama, atau daun 

kedua berupa bintik-bintik putih (bekas tusukan alat peletak telur) atau berupa liang 

korok berwarna cokelat yang berkelok-kelok.  Apabila terlambat melakukan pengamatan 

dan larva sudah mencapai pangkal batang biasanya tanaman kedelai sudah menunjukkan 

gejala kelayuan dan akan sulit untuk diselamatkan. 

 

         Gambar gejala serangan lalat kacang 
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Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi serangan lalat kacang antara 

lain : 

 Pergiliran tanaman dengan tanaman-tanaman yang bukan inang serangga ini.  

Jenis-jenis tanaman inang lain yang diketahui antara lain kacang hijau, kacang 

merah, kacang tunggak, orok-orok (Crotalaria juncea), dan beberapa jenis 

tanaman kacang-kacangan lainnya. 

 Tanam serempak dengan selisih waktu tanam yang masih dapat ditoleransi yaitu 

sekitar 1 minggu. 

 Penutupan benih yang ditanam dengan mulsa jerami. 

 Menanam varietas tahan seperti kerinci (toleran), dan Lumajang bewok (agak 

tahan). 

 Konservasi terhadap musuh-musuhnya seperti beberapa parasitoid larva dan pupa 

antara lain Cynipoide sp., Eurytoma poloni Girault., dan  Trigonogastra 

agromyzae Dodd. 

2.  Ulat penjalin daun  

(Lamprosema indica F., Lepidoptera: Pyralidae) 

Hama ini biasanya mulai menyerang setelah tanaman kedelai mempunyai 

beberapa daun trifoliate (umur 3 – 5 minggu setelah benih tumbuh).  Imago serangga ini 

berbentuk ngengat berukuran kecil dan berwarna kuning jerami dengan garis-garis 

cokelat tidak beraturan pada sayap depannya.  Panjang tubuh antara 9 – 11 mm dengan 

rentang sayap kira-kira 20 mm. 

Betinanya meletakkan telur dalam kelompok-kelompok pada permukaan bawah 

daun-daun muda.  Setiap kelompok telur biasanya terdiri dari 2 – 5 butir.  Telur 
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berbentuk bulat pipih dan berwarna putih kekuningan dengan diameter 1 mm.  Stadium 

telur berlangsung 5 – 7 hari.   

Larva berwarna hijau daun transparan dan agak mengilap dengan kepala berwarna 

jingga.  Pada toraksnya terdapat bintik-bintik hitam.  Larva merekatkan beberapa daun 

menjadi satu dengan benang suteranya kemudian tinggal di dalam rekatan daun itu.  Dari 

dalam rekatan daun itu larva memakan daun sampai tinggal tulang-tulangnya saja.  

Panjang tubuh larva instar terakhir sekitar 20 mm.  Stadium larva berlangsung 15 – 20 

hari.  Pupa terbentukdi dalam gulungan daun.  Tubuh pupa berwarna cokelat dengan 

panjang sekitar dengan panjang sekitar 12 mm.  Stadium pupa berlangsung 15 – 20 hari. 

Pengamatan terhadap hama ini dilakukan dengan melihat gejala serangannya.  

Gejala serangan berupa terjalinnya beberapa daun trifoliate yang berdekatan.  Ambang 

ekonomi hama ini sama dengan ambang ekonomi perusak daun lainnya.  Namun, 

biasanya hama ini tidak begitu mempengaruhi hasil karena menyerang daun pada fase 

vegetatif sehingga tanaman masih dapat mengganti daun yang rusak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

            Ulat dan gejala serangan Lamprosema indica 
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Pengendalian ulat penjalin daun dapat dilakukan dengan cara-cara  sebagai 

berikut : 

 Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang serangga hama ini.  Jenis-

jenis tanaman inang lain serangga ini  yaitu kacang hijau, kacang tanah, dan 

beberapa jenis tanaman kacang-kacangan penutup tanah. 

 Pengumpulan ulat dengan cara memetik daun-daun terserang yang masih 

mengandung ulat kemudian membakarnya. 

 Pengendalian gulma di sekitar pertanaman terutama gulma kacang-kacangan. 

 

3.  Ulat Grayak 

 (Spodoptera litura F., Lepidoptera: Noctuidae) 

Hama ini dapat merusak tanaman kedelai sejak fase vegetatif sampai fase 

generatif.  Imago berbentuk ngengat yang berwarna cokelatan dengan panjang tubuh 

sekitar 14 – 17 mm dan rentang sayapnya antara 35 – 42 mm.  Hama aktif pada malam 

hari. 

Betina meletakkan telur dalam kelompok-kelompok yang terdir dari 30 – 400 

butir telur per kelompok.  Kelompok telur ditutupi oleh rambut-rambut halus yang 

berwarna kecokelatan.  Telur berbentuk bulat dengan diameter 0,5 mm.  Stadium telur 

berlangsung kira-kira 3 hari. 

Larva yang baru keluar dari telur hidup bergerombol di permukaan bawah daun 

dan menggerogoti epidermis daun.  Setelah beberapa hari mereka mulai hidup berpencar.  

Kemampuan merusak hama ini tergantung pada perkembangan instarnya.  Pada larva 

instar kedua atau ketiga mungkin hanya memakan helaian daun dengan meninggalkan 
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tulang-tulang daun.  Namun, pada instar keempat dan kelima larva dapat memakan 

seluruh daun sampai ke tulang-tulang daunnya.  Panjang tubuh larva instar terakhir kira-

kira 5 cm.  Stadium larva berlansung antara 13 – 16 hari. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                   Ulat Grayak dan imago ulat grayak (Spodotera sp.) 

 

Pengamatan terhadap ulat grayak dapat dilakukan dengan menghitung populasi 

larva atau tingkat serangannya.  Penghitungan populasi larva dilakukan per tanaman atau 

per rumpun tanaman.  Apabila populasi larva atau tingkat serangannya sudah melampaui 

ambang ekonomi maka dapat digunakan insektisida secara bijaksana. 

Pengendalian ulat grayak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 

 Mengumpulkan kelompok telur atau larva yang masih bergerombol kemudian 

membunuhnya. 

 Tanam serempak pada areal yang cukup luas. 
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 Konservasi terhadap musuh alaminya yaitu antara parasitoid telur (telenomus 

spodopterae dan Trichogramma sp.), parasitoid larva (Euplectrus sp., 

Brachymeria sp., dan Palexorista sp.), dan beberapa kepik predator. 

4.  Ulat Jengkal  

(Chrysodeixis chalcites Esper., Lepidoptera: Noctuidae) 

Hama ini disebut ulat jengkal karena cara berjalan larvanya yang tampak seperti 

menjengkal, tetapi mereka bukanlah ulat jengkal sungguhan karena masih ada tungkai 

palsu pada abdomen yang dapat digunakan untuk berpegangan sehingga dalam bahasa 

Inggris dikatakan sebagai semi looper.  Ulat jengkal ini dapat merusak tanaman kedelai 

fase vegetatif sampai generatif. 

Imago hama ini berbentuk ngengat dengan panjang tubuh sekitar 1,5 cm.  Warna 

tubuh cokelat muda dengan dua bintik keperakan mengilap.  Betinanya meletakkan telur 

terpencar satu-persatu di permukaan bawah daun.  Stadium telur berlangsung sekitar 3-4 

hari. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                     Dewasa Chrysodeixis chalcites Esper 
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Larva berwarna hijau daun dan hidup dengan memakan daun.  Kerusakkan pada 

tanaman kedelai akibat serangan hama ini mirip dengan kerusakkan yang ditimbulkan 

oleh ulat grayak.  Panjang tubuh larva instar terakhir kira-kira 4 cm.  Pupa terbentuk di 

dalam daun yang dianyam.  Tubuh pupa berwarna cokelat dengan panjang kira-kira 1,5 

cm.  Stadium pupa berlangsung sekitar 7 hari. 

 

 

 

 

 

 

                         Ulat Chrysodeixis chalcites Esper 

Pengamatan terhadap hama ini dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti 

pengamatan ulat grayak.  Demikian juga dengan ambang pengendalian.  Di lapangan 

banyak ulat jengkal yang terparasit atau ada juga yang terkena penyakit.  Oleh karena itu 

usaha konservasi parasit penting dilakukan. 

5.  Kumbang Daun Kedelai  

(Phaedonia inclusa Stall., Coleoptera: Chrysomelidae) 

Hama ini merusak tanaman kedelai sejak fase vegetatif awal sampai akhir fase 

generatif.  Bagian tanaman yang diserangnya antara lain daun, pucuk, bunga, dan polong.  

Dengan demikian hama ini merupakan hama penting yang daya rusaknya tinggi, tetapi 

untungnya penyebaran hama ini terbatas. 

Imago hama ini berbentuk kumbang kecil yang berwarna hitam kebiruan 

mengilap dengan panjang tubuh sekitar 5 mm.  Kepala, toraks, dan bagian tepi sayap 
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depan berwarna kuning, dan diletakkan dalam posisi berdiri.  Stadium telur berlangsung 

sekitar 4 hari. 

   

 

 

 

                      Dewasa Phaedonia inclusa 

Larva yang baru keluar dari telur mula-mula hidup berkelompok di dekat tempat 

peletakkan telur.  Kemudian larva ini berpencar dan memakan pucuk, bunga dan polong 

muda.  Larva berwarna abu-abu gelap ditandai dengan adanya strukur seperti duri-duri 

pada bagian punggungnya.  Stadium larva berlangsung sekitar 12 hari.  Pupa terbentuk di 

dalam tanah.  Tubuh berwarna kuning pucat dengan panjang antara 3-5 mm.  Stadium 

pupa berlangsung rata-rata 8 hari.  

Pengamatan terhadap hama ini dapat dilakukan dengan menghitung populasi 

imago, larva, atau telur.  Selain itu dapat juga dilakukan dengan menilai intensitas 

serangannya.  Pengamatan imago harus dilakukan pagi atau sore karena mereka aktif 

pada waktu itu.   Apabila ambang ekonomi sudah terlampaui maka dapat dilakukan 

penyemprotan insektisida. 

Pengendalian kumbang daun kedelai dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut : 

 Mengumpulkan dan membunuh kelompok telur, larva atau imago.  Hal ini dapat 

dilakukan karena larva relative lamban gerakannya sedang imago tidak dapat 

terbang meskipun sering menjatuhkan diri ke tanah kalau terganggu. 
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 Sanitasi lingkungan pertanaman dengan menyiangi gulma-gulma, hal ini dapat 

mengurangi serangan hama. 

  Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang serangga hama ini.  

Tanaman inang lain serangga ini meliputi Desmodium ovalivolium, D. trifolium, 

D. gyroides,  dan Pueraria  phaseloides. 

 Tanam serempak untuk daerah yang cukup luas. 

6.  Penggerek Polong 

 (Etiella zinckenella Treit., Lepidoptera: Pyralidae) 

Serangga ini merupakan hama kedelai yang terpenting karena menyerang pada 

bagian tanaman yang akan dipanen yaitu polong.  Hama ini biasanya banyak menyerang 

pada musim kemarau.  Serangan hama ini terjadi sejak terbentuknya polong sampai fase 

pemasakan polong. 

Imago hama ini berbentuk ngengat kecil yang berwarna cokelat keabu-abuan 

dengan garis putih pada sayap depannya.  Betinanya meletakkan telur dalam kelompok-

kelompok di permukaan bawah daun, pada kelopak bunga atau pada polong.  Telur 

berbentuk lonjong dengan diameter sekitar 0,6 mm.  Warna telur mula-mula putih 

mengilap, tetapi kemudian berubah menjadi kemerahan atau berwarna jingga kalau akan 

menetas.  Stadium telur berlangsung 3-4 hari. 

Larva yang baru keluar dari telur berwarna krem, tetapi kemudian berubah 

menjadi hijau dengan garis merah memanjang.  Larva yang berukuran besar biasanya 

berwarna biru kemerahan.  Larva instar 1 dan 2 menggerogoti kulit polong kemudian 

setelah instar 3 larva menggerek masuk ke dalam polong.  Dalam satu polong dapat 

dijumpai lebih dari satu ekor larva.  Larva ini dapat berpindah-pindah dari satu polong ke 
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polong lainnya.  Selama hidupnya satu ekor larva dapat merusak sampai 3 polong.  Larva 

instar terakhir panjangnya antara 13 – 15 mm. 

Pupa terbentuk di dalam tanah dalam suatu kokon yang dijalinnya dari butiran-

butiran tanah.  Tubuh pupa berwarna cokelat dengan panjang antara 8 – 10 mm.  Stadium 

pupa berlangsung antara 9 – 15 hari. 

 

                                                                  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Dewasa, larva, pupa Etiella zinckenella 

 

Pengamatan terhadap hama ini dilakukan dengan menghitung polong terserang 

dibandingkan dengan polong yang tidak terserang.  Kalau tingkat serangan sudah 

melampaui ambang ekonomi yaitu lebih dari 2 % kerusakkan polong pada tanaman 

berumur 45 hari maka dapat dilakukan aplikasi insektisida sistemik. 

 

 

 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 53 

 

 

 

 

 

Gambar Gejala Serangan Penggerek Polong 

Pengendalian hama penggerek polong kedelai dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut : 

 Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang bagi serangga hama ini.  

Tanaman inang lain serangga ini yaitu orok-orok (Crotalaria juncea), kacang 

hijau, kacang tunggak, kacang panjang, dan Tephrosia candida. 

 Tanam serempak pada daerah yang cukup luas. 

 Sanitasi lahan, yaitu menyiangi gulma terutama jenis gulma kacang-kacangan. 

 Konservasi parasitoid telur, yaitu Trichogramma sp. 

7.  Ulat Polong  

(Helicoverpa armegera Hbn., Lepidoptera: Noctuidae) 

Hama ini merusak polong dengan cara membuat lubang pada polong kemudian 

memakan bijinya dari luar.   Fase kritis tanaman kedelai terhadap hama ini adalah sejak 

fase berbunga penuh sampai pengisian biji. 

Imago berbentuk ngengat yang berwarna cokelat kekuningan dengan panjang 

tubuh sekitar 2 cm.  Aktivitasnya pada malam hari.  Betina meletakkan telur secara 

terpencar satu per satu pada bagian pucuk tanaman atau pada bunga.  Telur berbentuk 
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bulat dan berwarna kuning muda dengan diameter sekitar 0,5 mm.  Stadium telur 

berlangsung 2-5 hari. 

 

 

 

 

 

 

 Gejala serangan Helicoverpa armigera 

Larva yang baru menetas hidup dengan memakan daun, kemudian setelah instar 

ketiga larva akan melubangi polong-polong untuk mendapatkan bijinya.  Selain itu larva 

juga kadang-kadang memakan bunga dan polong-polong muda.  Stadium larva 

berlangsung 27 hari.   Pupa terbentuk di dalam tanah dalam suatu kokon terbuat dari 

tanah.  Tubuh pupa berwarna cokelat dengan panjang sekitar 2 cm, Stadium pupa 

berlangsung 12 hari. 

Pengamatan terhadap hama ini sama dengan cara pengamatan terhadap penggerek 

polong.  Namun harus dibedakan bentuk gejala serangannya, yaitu pada serangan, yaitu 

pada serangan ulat polong serangnya relative besar dan tidak beraturan serta tidak ada 

kotoran larba di dalam polong.  Ambang ekonomi untuk hama ini juga sama dengan 

ambang ekonomi untuk penggerek polong. 
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                                        Ulat Helicoverpa armigera 

 

Pengendalian ulat polong kedelai dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut : 

 Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang bagi serangga hama ini.  

Tanaman inang lain serangga ini meliputi kacang hijau, buncis, tomat, jagung, 

kapas, dan tembakau. 

 Tanam serempak untuk daerah yang cukup luas. 

 Konservasi terhadap musuh-musuh alaminya seperti parasitoid telur 

(Trichogramma nana), parasitoid larva (Diadegma argentopilosa), dan predator 

larva (Orius insidiosus).  

8.  Kepik Hijau  

(Nezara viridula L., Hemiptera: pentatomidae) 

Serangga ini merupakan hama pengisap polong yang menyerang tanaman kedelai 

sejak fase pembentukan bunga.  Imago kepik ini berwarna hijau daun dan berbentuk segi 

lima seperti perisai dengan panjang tubuh sekitar 1 cm.  Selain berwarna hijau daun 

terdapat variasi warna lain yaitu hijau daun dengan bagian kepala dan toraks berwarna 

jingga atau berwarna kuning kehijauan dengan tiga bintik hijau di punggunnya. 
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Betina meletakkan telur dalam kelompok-kelompok.  Setiap kelompok terdiri dari 

10-50 butir telur.  Telur berbentuk seperti tong.  Mula-mula berwarna krem kemudian 

berubah menjadi merah bata pada saat akan menetas.  Kelompok-kelompok telur ini 

biasanya dapat dijumpai pada permukaan bawah daun.  Stadium telur berlangsung antara 

5-7 hari. 

Nimfa muda yang baru keluar dari telur hidup bergerombol di dekat tempat 

peletakkan telur.  Terdapat variasi warna pada nimfa sesuai dengan perkembangan instar.  

Instar pertama berwarna cokelat muda, instar kedua hitam dengan bintik putih, instar 

ketiga, keempat dan kelima hijau dengan bintik hitam dan putih.  Nimfa biasanya hidup 

bergerombol sampai instar ketiga, sedangkan mulai instar keempat mereka akan 

berpencar dan hidup sendiri-sendiri.  Nimfa instar pertama tidak makan.  Stadium nimfa 

berlangsung sekitar 23 hari. 

Kerusakkan pada polong akibat serangan kepik hijau beragam tergantung pada 

perkembangan polong tersebut.  Serangan  pada polong-polong muda menyebabkan 

polong tersebut menjadi kempis.  Serangan pada saat pengisian biji menyebabkan biji 

menghitam.  Serangan pada polong-polong tua hanya menyebabkan terbentuknya bintik-

bintik kecil atau kulit biji menjadi keriput 
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                              Nimfa dan larva Nezara viridula  

 

Pengamatan terhadap hama ini dilakukan dengan menghitung populasi kepik per 

tanaman.  Apabila ambang ekonomi tercapai yaitu rata-rata satu pasang kepik pertanaman 

maka aplikasi insektisida dapat dibenarkan. 

Pengendalian kepik hijau dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
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 Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang serangga hama ini.  

Tanaman inang lain serangga ini meliputi berbagai jenis kacang-kacangan, padi, 

jagung, kentang, wijen, dan tembakau. 

 Tanam serempak untuk daerah yang cukup luas. 

 Pengumpulan kelompok telur atau nimfa yang masih bergerombol kemudian 

membunuhnya. 

 Konservasi terhadap musuh-musuh alaminya yaitu antara lain parasitoid telur 

Anastatus sp., Gryon sp., dan Ooencyrtus sp.  Gejala telur terparasit adalah 

berubahnya warna telur menjadi hitam keabu-abuan. 

 

9.  Kepik Polong  

(Riptortus linearis F., Hemiptera: Alydidae) 

Cara hidup dan cara menyerang dari kepik polong ini sama dengan kepik hijau.  

Mereka dapat merusak polong pada semua stadia pertumbuhan polong dan biji.  Imago 

kepik ini tubuhnya ramping memanjang, berwarna coklat dengan garis kuning pada sisi 

kiri dan kanannya.  Panjang tubuh sekitar 13 mm.  Betinanya meletakkan telur terpencar 

satu-persatu atau berkelompok dengan jumlah 3 – 5 butir per kelompok pada permukaan 

bawah daun atau pada polong. 

Telur berwarna coklat suram dan berbentuk bulat dengan permukaan bagian 

tengahnya agak cekung.  Diameter telur sekitar 1,2 mm.  Stadium telur berlangsung 

antara 6-7 hari. 
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Nimfa atau kepik muda yang baru keluar dari telur bentuknya mirip dengan semut 

hitam.  Warna tubuhnya mula-mula cokelat gelap kemerahan, tetapi  kemudian berubah 

menjadi cokelat kekuningan.  Stadium nimfa berlangsung sekitar 23 hari. 

  

                                  

 

 

 

 

(a)                                             (b) 

Dewasa dan Nimfa Riptortus linearis. (a) deawasa; (b) Nimfa 

Cara pengamatan kepik polong sama dengan cara pengamatan kepik hijau, 

demikian juga dengan ambang ekonominya. 

Pengendalian kepik polong kedelai dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut  : 

 Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang serangga hama ini.  

Tanaman inang lain serangga ini antara lain kacang panjang, kcang hijau, kacang 

tunggak, buncis, Tephrosia spp., dadap, dan beberapa jenis tanaman dari famili 

Solanaceae dan Convolvulaceae. 

 Tanam serempak denga areal tanam yang cukup luas. 

 Sanitasi lahan dengan menyiangi gulma-gulma terutama jenis gulma kacang-

kacangan. 
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10.  Kepik hijau 

 (Piezodorus hybneri, Hemiptera: Pentatomidae) 

Bentuk tubuh kepik ini sepintas mirip dengan N. viridula.  Warna tubuh hijau 

daun dengan panjang sekitar 8 – 10 mm.  Kepik jantan mempunyai garis melintang yang 

berwarna merah pada toraksnya, sedangkan pada kepik betina garis tersebut berwarna 

putih. 

Telur diletakkan dalam kelompok-kelompok di permukaan daun dan polong.  

Tiap kelompok telur terdiri dari dua baris yang terdiri dari 9-42 butir telur per kelompok.  

Telur berbentuk seperti tong, berwarna abu-abu kehitaman dengan garis putih pada 

bagian tengahnya.  Stadium telur kira-kira 4 hari.   

 

 

 

 

 

 

 

              Kepik hijau (Piezodorus hybneri 

 

Nimfa yang baru keluar dari telur hidup bergerombol di dekat tempat peletakkan 

telur.  Nimfa instar pertama ini tidak makan.  Setelah berganti kulit menjadi instar kedua 

kemudian memencar dan hidup sendiri-sendiri.  Warna tubuh nimfa hijau daun dan tidak 

terdapat variasi warna antar instar nimfa seperti halnya pada nimfa N. viridula.  Stadium 

nimfa berlangsung antara 14-22 hari.  Pengamatan terhadap hama ini dapat dilakukan 
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dengan cara  yang sama seperti pengamatan pada N. viridula dan R. linearis.  Demikian 

juga dengan ambang ekonomi.   

Pengendalian kepik hijau P. hybneri dapat dilakukan dengan  cara sebagai  

berikut : 

 Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang serangga hama ini.  

Tanaman inang lain serangga ini yaitu kacang hijau dan kacang panjang. 

 Tanam serempak untuk daerah yang cukup luas. 

 Pengumpulan kelompok telur dan nimfa-nimfa yang masih bergerombol 

kemudian membunuhnya. 
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BAB IV : HAMA TANAMAN JAGUNG 

1.  Lalat Bibit (Atherigona exigua Stein., Diptera: Anthomyiidae) 

Hama ini menyerang tanaman jagung pada fase vegetatif awal.  Imago berbentuk 

lalat kecil (menyerupai lalat rumah) yang berwarna abu-abu.  Panjang tubuh imago antara 

3,0-3,5 mm.  Imago aktif beterbangan di pertanaman jagung pada sore hari antara pukul 

14.00-18.00. 

Telur berbentuk lonjong, berwarna putih mutiara, dan diletakkan terpencar satu-

persatu pada daun termuda atau pada hipkotil.  Panjang telur 1,5 mm.  Stadium telur 

berlangsung kira-kira 2 hari.  Telur menetas pada malam hari. 

Larva yang keluar dari telur langsung menggerek masuk ke titik tumbuh melalui 

celah antara seludang daun dan batang.  Titik tumbuh kemudian membusuk dan menjadi 

makanan yang sesuai kemudian membusuk dan menjadi makanan yang sesuai bagi larva.  

Tubuh berwarna putih krem berbentuk seperti tempayak atau belatung dengan panjang 

larva instar terakhir sekitar 8,5 mm.  Meskipun banyak telur diletakkan per bibit jagung, 

tetapi biasanya yang terus hidup hanya satu larva.  Stadium larva berlangsung 16 hari.  

Pupa berbentuk di dalam tanah.  Tubuh pupa dibungkus oleh puparium yang berwarna 

cokelat kekuningan.  Stadium pupa berlangsung 4 hari. 

Pengamatan lalat bibit dapat dilakukan dengan menilai intensitas serangannya, 

tetapi sampai saat ini belum ada ketentuan yang pasti mengenai ambang ekonominya.  

Oleh karena itu untuk daerah endemis serangan lalat bibit dapat dilakukan perlakuan 

benih dengan insektisida atau penyemprotan insektisida sistemik pada umur 5 – 7 hari 

setelah tanam. 
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                   Dewasa lalat bibit dan gejala serangannya pada jagung 

 

Pengendalian lalat bibit dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang serangga hama ini.  

Tanaman inang lain serangga ini di antaranya padi gogo, sorgum, gandum, dan 

bebera jenis rumput-rumputan seperti Cynodon, Panicum repens dan Paspalum 

sp. 

b. Tanam serempak untuk daerah yang cukup luas. 
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c. Pengendalian gulma rumput-rumputan yang diduga merupakan sumber serangan 

hama ini. 

 

2.  Penggerek Batang Jagung (Ostrinia furmacalis Guen., Lepidoptera:  Pyralidae) 

Hama ini dapat menyerang tanaman jagung sejak fase vegetatif sampai fase 

generatif.  Imago berbentuk ngengat kecil yang berwarna cokelat kekuningan dengan 

rentang sayap 27 mm.  Mereka aktif beterbangan di pertanaman jagung pada malam hari.  

Betinanya meletakkan telur dalam kelompok-kelompok di permukaan bawah tiga daun 

teratas. 

Telur berbentuk bulat dan berwarna kuning putih dengan kemilau sutera.  tidak 

beraturan.  Dalam satu kelompok telur dapat dijumpai sampai 90 butir telur.  Stadium 

telur berlangsung 3 – 5 hari. Kelompok telur berbentuk lonjong atau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewasa, larva dan gejala serangan Ostrinia furmacalis 
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Larva berwarna kekuningan dengan bintik-bintik cokelat pada bagian dorsalnya.  

Larva yang baru menetas akan menggerogoti mesofil daun dari permukaan bawah 

kemudian masuk menggerek melalui tulang daun utama dan terus ke batang.  Gerekan 

larva pada batang dibatasi oleh buku.  Stadium larva berlangsung 18 hari. 

Pupa terbentuk di bagian tepi dalam liang gerek.  Sebelum membentuk pupa, 

larva instar terakhir terlebih dahulu membuat bakal lubang keluar di dekat kulit batang.  

Tubuh pupa berwarna cokelat gelap. Stadium pupa berlangsung 6 hari. 

Gejala kerusakan pada tanaman jagung akibat serangan hama ini tampak berupa 

liang-liang gerek pada batang yang dibatasi oleh buku. Pada lubang gerek terlihat adanya 

serbuk gerek berwarna cokelat. Adanya liang gerek pada batang dapat menyebabkan 

batang tersebut patah. 

Pengamatan hama ini dilakukan dengan menghitung intensitas serangannya atau 

dengan mengamati kelompok-kelompok telur. Ambang ekonominya adalah 1 kelompok 

telur per 30 tanaman untuk tanaman yang berumur 1 bulan, atau 4 kelompok telur per 30 

tanaman pada tanaman yang berumur 2 bulan. 

Pengendalian penggerek batang jagung dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 

Á Pergiliran tanaman dengan tanaman-tanaman yang bukan inang serangga hama 

ini. Tanaman inang lain serangga ini diduga berbagai jenis gulma rumput-

rumputan yang berbatang tebal. 

Á Penanaman serempak untuk daerah yang cukup luas. 

Á Pemusnahan sisa-sisa tanaman jagung di lapang 

Á Pengendalian gulma rumput-rumputan terutama jenis-jenis yang berbatang tebal 
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Á Konservasi musuh-musuh alaminya seperti parasitoid telur Trichogramma sp,.  

parasitoid larva Chelonus sp., parasitoid pupa Xanthopimpla modesta, dan 

predator larva instar pertama/ kedua yaitu semut dan cocopet. Oleh karena itu, 

aplikasi insektisida yang dilakukan hendaknya memperhatikan keberadaan 

parasitoid ini 
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BAB V : HAMA TANAMAN KELAPA 

Untuk mepertahankan produksi tanaman kelapa ada beberapa factor yang menjadi 

hambatan diantaranya adalah serangan hama tanaman.  Hama tanaman kelapa yang 

penting antara lain adalah :       

1.  Kumbang Nyiur, Oryctes rhinoceros 

Kumbang nyiur adalah hama yang sangat merusak tanaman kelapa khususnya 

tanaman muda yang berumur 1-2 tahun.   Pada beberapa kasus luka yang disebabkan oleh 

kumbang ini akan menjadi jalan masuknya kumbang sagu (Rhychophorus ferrigineus) 

dan Phytophtora palmivora yang dapat mematikan tanaman kelapa. 

Gejala Kerusakkan 

Pada tanaman muda dapat dilihat pada pangkal batang dekat dengan permukaan 

tanah, sedangkan pada tanaman yang lebih tua dapat dilihat pada janurnya.  Pada tempat 

lubang masuknya kumbang dapat dilihat bahan-bahan yang berserat.   Kerusakkan yang 

ditimbulkan pada tanaman yang berumur antara 0-1 tahun, kumbang dewasa (baik jantan 

maupun betina) melubangi bagian pangkal batang yang dapat mengakibatkan kematian 

titik tumbuh atau terpuntirnya pelepah daun yang dirusak.  Pada tanaman dewasa, 

kumbang dewasa akan melubangi pelepah termuda yang belum terbuka.  Jika yang 

dirusak daun termuda (janur) maka cirri khas bekas kerusakkannya adalah janur seperti 

tergunting berbentuk segitiga.  Stadium hama yang berbahaya adalah stadium imago 

(dewasa) berpa kumbang. 

 

 

 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus Hidup Oryctes rhinocerous 

Tanaman Inang 

Tanaman inang dari hama ini antara lain kelapa, kelapa sawit, jenis pinang-

pinangan, dan sagu. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gejala Serangan Orytes rhinocerous 
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Bionomi Kumbang Nyiur 

Telur berbentuk agak lonjong warna putih biasanya diliputi oleh tanah.  Panjang 

kira-kira 3-5 mm, lebar 2 mm, ciri khas terletak pada sampah yang berlapis tanah serta 

perkembangannya 11 – 13 hari.   Dan seterusnya bertambah besar lalu menetas.  Larva 

berbentuk gemuk dan berbulu pendek, serta berukuran sampai 25 x 60 mm serta lebar 

105 mm cirri khasnya tubuh berbentuk U dan perkembangannya 2 – 4 hari dan aktif 7 – 

12 hari, berwarna tubuh putih serta kepala dan tangkai berwarna hitam.  Pupa mempunyai 

kokon serta ukuran 22 x 45 mm dan berwarna merah kecokelatan, cirri khasnya kokon 

terbuat dari tanah atau serat tanaman dan perkembangannya 14 – 28 hari.  Imago 

berbentuk kumbang serta berukuran 20 x 40 mm dan berwarna hitam serta mempunyai 

ciri khas bercula pada bagian kepalanya dan perkembangannya 20 – 62 hari.  

Keperidiannya 35 – 70 butir. 

Ambang Toleransi 

Ambang toleransi hama Oryctes rhinoceros adalah apabila 20  % tajuk terserang 

dengan 20 % tanaman sekitar pohon. 

Pengendalian : 

Pengendalian yang dapat dilakukan adalah sanitasi kebun terhadap sisa-sisa 

tebangan pohon kelapa, menggunakan Bacullovirus dan Metarhizium anisopliae, aplikasi 

carbofuran atau carbaryl dengan dosis 10 g per pohon dengan interval 2 bulan sekali.  

2.  Ulat Artona, Artona catoxantha 

Hama ini berasal dari phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili 

Zygaenidae, 
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Deskripsi 

Panjang bentangan sayap ngengat ± 10-15 mm, warna bagian belakangnya 

cokelat kehitaman dan bagian muka (ventral) kuning.  Antara kepala dan dada ada cincin 

dari sisik kuning dan pita pita kuning di tepi sayap muka.  Telurnya berwarna kekuningan 

transparan.  Bentuknya bulat panjang, dengan panjang ± 0,6 mm dan lebar ± 0,5 mm.  

Ulatnya berwarna muda, warna bagian belakan ungu kehitamanan dan garis sisinya 

hitam.  Panjangnya ± 1 cm.  Warna keponpong kuning abu-abu, panjangnya ± 13 mm dan 

lebar ± 7 mm. 

                                    

 

 

 

 

 

Ulat dan Gejala Serangan Artona catoxanta 

Sebaran 

Daerah penyebaran  hama  ini  meliputi  Indonesia,  Malaysia, dan kepulauan  

Pasifik. 

Cara Hidup 

Jumlah telurnya ± 60 butir di letakkan di balik daun, biasanya dalam kelompok 3 

sampai 10 butir.  Telur akan menetas lebih kurang dalam 4 hari.  Ulat yang keluar terus 

makan daun yang telah tua, tetapi bila serangan menghebat yang muda juga dimakan.  

Apabila udara panas dan terkena sinar matahari biasanya ulat akan turung ke bawah, 
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kadang-kadang sampai kepermukaan tanah, lama stadia ulat ± 17 hari, kemudian 

membuat pupa dan berkepompong di balik daun dekat lidi.  Lama stadia pupa ± 10 hari.  

Pertumbuhan satu generasi lebih kurang 1 bulan.  Dalam satu tahun bias ada 9 – 10 

generasi.  Apabila daun kelapa dalam satu pohon sudah habis, ngengat akan pindah ke 

pohon lain.  Ngengat bergerombol-gerombol pindah ke perkebunan kelapa yang lainnya 

seringkali sampai sejauh 2 km pada waktu sore hari. 

Ulat yang muda makan di balik daun dan sangat banyak merugikan perkebunan 

kelapa.  Serangan yang hebat biasanya terjadi pada musim kemarau.  Daun kelapa yang 

terserang kelihatan berlubang-lubang, yang terserang hebat mahkota daunnya seperti 

bekas terbakan, dan yang tinggal hanya lidinya.  Ulat Artona mempunyai musuh alami 

yaitu lalat kelabu Tchinid Bessa remota Aldr., lalat ini bertelur pada ulat artona dan 

berkembang sampai sempurna dalam ulat, kadang-kadang sampai ulat berkepompong.  

Biasanya sebelum jadi ngengat ulat telah mati dimakan larva lalat Tachinid.  Selain lalat 

kelabu juga ada lalat hitam Argyrophylax fumipennis Towns yang juga menjadi parasit 

ulat Artona.  Jenis tabuhan braconid yang menjadi parasitoid artona yaitu Apanteles 

artonae Rohw dan jenis tabuhan eulophid Euplectromorpha viridiceps Ferr. Dan 

Neoplectrus bicarinatus Ferr. Dengan adanya parasitoid-parasitoid ini maka populasi 

artona bisa terkurangi.  Pengendalian secara kimiawi harus hati-hati agar parasit atau 

predator tidak ikut terbasmi.  Pengendalian daun-daun yang telah terserang hebat lebih 

baik dipotong saja, kemudian dibakar; disisakan daun yang masih baik  saja, misalnya 3 

helai.  Disemprot dengan bahan kimia, tetapi harus diperhatikan, bila parasit dan predator 

cukup banyak, dan mampu mengendalikan perkembangan artona penyemprotan tidak 

perlu dilakukan.  Insektisida yang dapat digunakan yaitu Agrothion, Karate, Ambush dan 
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lain-lain.  Secara Biogis, dengan melepas parasitoid atau predator Artona, atau disemprot 

dengan Bacillus thuringiensis. 

 

Gambar Apanteles artonae 

3.  Parasa lepida 

Ulat Parasa lepida merupakan hama yang memakan daun kelapa dan merupakan 

hama yang berbahaya.  Jika tanaman terserang berat, maka selama 2 tahun tanaman tidak 

berbuah.  Populasi hama ini meningkat pada musim kemarau. 

Adanya serangan hama ini dapat dilihat pada permukaan daun bagian bawah yang 

telah tua apakah ada larva sedang memakan jaringan daun.  Kokonnya berwarna cokelat 

kehitaman, berkelompok dan menempel pada pangkal anak daun dan pangkal pelepah 

daun. 

Larva sering kita jumpai pada pertanaman kepala, kelapa sawit, kakau, dan kapas.  

Larva mulai menyerang helaian anak daun pada bagian dekat ujungnya, dan telur 

biasanya diletakkan pada bagian ini.  Larva yang masih muda mengerigiti epidermis daun 

bagian bawah, tetapi semakin tua dan semakin besar ukuran larva semua helaian daun 

dmakannya, mulai tepi anak daun ke tengah, selanjutnya menuju ke bagian pangkal, 
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sehingga hanya tinggal helaian anak daun bagian ujung yang tersisa dan nampak seperti 

bendera.  Stadium yang berbahaya adalah stadium larva. 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

                              Telur, Ulat dan Imago Parasa lepida 

Morfologi dan biologi Perasa lepida 

Morfologi dan biologi hama ini adalah sebagai berikut : 

Deskripsi Telur Larva Pupa Imago 

Bentuk Lonjong Ulat Mempunyai 

kokon 

Kupu-kupu 

Ukuran  2mm Sampai 25 mm 7-9 x 12 mm Rentang sayap 

32-38 mm 

Warna Kekuningan Hijau 

kekuningan 

Cokelat 

kemerahan 

Sayap muka 

tepi hitam, 
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bergaris sayap belakan 

kuning emas 

Ciri khas Diletakkan 

berkelompok 3 

– 5 butir 

Betapak rata, 

berduri api 

dengan 2 titik 

hitam 

Bagian atas 

kokon bulat, 

terdapat pada 

pangkal lidi 

Keluar dari 

kepompong 

awal musim 

hujan 

Perkembangan 5-6 hari 33-47 hari 19-23 hari  

Kepridian    Rata-rata 375 

butir telur 

  

Pengendalian 

Pengendalian terhadap hama ini dapat dilakukan menggunakan musuh alami, atau kalau 

insektisida ambang toleransinya adalah 5 larva per pelepah daun, menggunakan 

insektisida sistemik Ambush 2 EC yang diberikan melalui suntikan batang atau 

penyemprotan pada stadium larva dengan konsentrasi 2 – 3 cc per liter air. 

4.  Ngengat Bunga Kelapa, Batrachedra sp.   

Ngengat betina meletakkan telur pada bunga jantan atau bunga betina.  Setelah 

telur menetas larva menggerek, kemudian larva turun ke bawah, selanjutnya menjadi 

pupa di atas permukaan tanah.  Serangga ini mempunyaiu musuh alami berupa parasitoid 

telur (Trichogramma nana) parasitoid larva (Eriborus argentteopilosa) dan cendawan 

pathogen Metarhizium. 
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Tanda Serangan dan Imago Batrachedra 

Gejala 

Terdapat lubang pada seludang bunga yang belum membuka, kemudian masuk ke 

dalam bunga jantan dan betina.  Dalam waktu singkat bunga jantan menjadi kehitam-

hitaman, bunga betina mengeluarkan getah dan akhirnya rontok. 

 

Pengendalian 

Pengendalian hama ini dapat dilakukan secara hayati dengan melepas parasitoid 

Sylino sp. 

5.  Aspidiotus destructor Signoret 

Hama ini berasal dari phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo hemiptera, dan 

famali Diaspidae.  Hama ini lebih banyak dijumpai menyerang pembibitan dari pada 

tanaman dewasa.  Pada daun yang dihisap kutu akan timbul bercak-bercak kuning yang 

tampak jelas dari atas bagian daun, sedangkan serangannya terdapat pada permukaan 
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daun bagian bawah.  Pada serangan yang berat, daun tidak berkembang (tetap kecil), 

tidak tegak kemudian tajuknya terkulai dan akhirnya mati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nimfa dan Dewasa Aspiotus destructor 

 

Serangan muncul pertama kali pada daun yang lebih tua pada permukaan daun 

bagian bawah, yang bergerak ke atas kepada pelepah yang lebih muda.  Disamping itu 

juga perlu dilihat pada permukaan di bawah daun untuk mengetahui apakah ada telur, 

nimfa, atau kutu dewasa.   Stadium kutu Aspidiotus destructor yang berbahaya adalah 

nimfa dan imago. 

Morfologi dan biologi Aspidiotus destructor adalah berikut : 

Deskripsi Telur Nimfa Imago 

Bentuk Lonjong Bulat agak lonjong Betina berbentuk kutu 

dan perisai, jantan 

bersayap 

Ukuran 0,2 mm 0,2-1,1 mm Betina 1,5-2 mm 
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Jantan 0,5 mm 

Warna Kuning Kuning Betina kuning sampai 

merah.  Jantan merah 

atau merah jambu 

Ciri khas Terletak di bawah 

atau di sekitar 

perisai induknya 

Kaki dan antenna 

hilang setelah 

berganti kulit 

pertama 

Bertelur tanpa proses 

perkawinan 

(parthenogenesis) 

Perkembangan 7-9 hari 25-33 hari - 

Keperidian - - 40-60 butir 

 

Betina bertelur 20 sampai 50 butir, diletakkan di bawah badannya.  Setelah 

menetas nimfa segera merayap keluar dan menetap tidak jauh dari induknya.  Nimfa ini 

mudah rontok dan terbawa angina sampai jauh.  Selain oleh angina penyebarannya juga 

dapat dilakukan oleh serangga atau binatang lainnya.  Lama perkembangan yang betina 

lebih kurang satu bulan.  Sub spesiesnya Aspidiotus destructor rigidus, perkembangannya 

makan waktu 1,5 sampai 2 bulan.  Dalam satu tahun ada 6 – 12 generasi.  Dalam 1 cm2 

bidang tanaman ada 20 – 30 sisik dan dalam satu tanaman pohon kelapa jumlahnya bias 

mencapai 30 – 60 juta..  Aktivitas puncak dari A. destructor terjadi pada musim-musim 

kering walaupun sebenarnya juga memerlukan keadaan lembab untuk perkembangannya.  

Pada musim hujan, tanaman yang ditanam terlalu berdekatan sering mendapat serangan 

hebat.  Tetapi di musim ini juga banyak sisik yang mati karena cendawan. 
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Hama ini banyak menyerang tanaman kelapa dan dapat menyebabkan gangguan 

yang hebat.  Selain menyerang kelapa dan palma, hama ini juga mengganggu tanaman 

mangga, pisang, jambu biji, alpokad, the, papaya, tebu, jeruk, cokelat, karet, dan tanaman 

lainnya. 

6.  Belalang Pedang, Sexava nubila 

Gejala Serangan 

Serangan dapat diketahui pada ½ bagian bawah mahkota daun yang biasanya 

dimakan oleh serangga muda dan dewasa dan pada permukaan tanah di sekitar pangkal 

tanaman dimana telur diletakkan. 

 

                                                                       

 

 

 

                              Imago Sexava dan Tanda Serangannya 

Baik serangga muda maupun dewasa dapat merusak tanaman kelapa dengan 

memakan anak daun, biasanya dimulai dari pangkal daun bergerak ke tengah bahkan 

menyebabkan bekas potongan zig-zag yang berurutan.  Pada serangan yang berat hanya 

tinggal beberapa pelepah daun muda yang tersisa dan seluruh pelepah di bagian bawah 

tinggal berlubang dan nampak seperti terbakar.  Stadium yang paling berbahaya adalah 

serangga muda dan dewasa. 
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Tanaman inang 

Tanaman inang dari S. nubile adalah kelapa, kelapa sawit, sagu, cokelat, pohon 

pinang-pinangan dan lain-lain. 

 

Morfologi dan Biologi atau Cara Hidup Belalang Pedang 

Bentuk telur seperti butir padi yang berukuran 2 x 12 mm dan berwarna kuning 

serta cirri khasnya terdapat dalam tanah dan memiliki lekuk memanjang pada sisinya dan 

perkembangannya 50 hari sampai menetas dan menjadi nimfa.  Nimfa berbentuk belalang 

tanpa sayap serta berukuran sampai 70 mm, berwarna hijau dan kadang-kadang cokelat.  

Ciri khasnya adalah belalang memiliki antenna lebih panjang dari pada badan.  

Perkembangannya 70 hari.   Imago berbentuk belalang sempurna dan ukurannya 70 – 90 

mm.  Berwarna hijau dan kadang-kadang cokelat.  Ciri khasnya antenna sama atau lebih 

panjang dari pada badan dan belalang betina mempunyai ovipositor yang panjang 

bertelur pada umur 40 hari.  Keperidiannya 2 -1 128 butir telur. 

Ambang Toleransi.  Jika terdapat enam nimfa per pelepah pada pohon yang diamati. 

Pengendalian 

a. Cara biologis menggunakan parasitoid telur yaitu tabuhan Leefuransia bicolor 

dan Doiramia leefuransia. 

b. Pengendalian belalang dewasa dengan menggunakan Methamidophos 

diaplikasikan pada batang dengan injeksi menggunakan konsentrasi larutan 

sebanyak 20 cc per pohon. 

c. Kultur teknis dengan menanam palawija atau tanaman penutup tanah lainnya di 

sekitar tanaman, karena dengan tertutup rapatnya tanah oleh penutup tanah di 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 80 

atasnya maka serangga betina akan meletakkan lebih banyak telurnya di bagian 

atas tanaman. 

7.  Brontispa longissima 

Kumbang ini merupakan anggota famili Hispidae, sub famili Cryponichidae, yang 

terhadap kelapa biasanya merusak bagian janur sampai pada bagian titik tumbuh daun.  

Hama ini mempunyai daerah penyebaran dari Malaysia sampai pulau-pulau di Samudera 

Pasifik.   Hama kumbang ini telah lama dikenal, yaitu sejak tahun 1908, daya rusak selain 

terhadap janur yang digereknya dari bagian bawah, kadang-kadang juga merusak bagian 

sebelah atas terutama pada saat populasi tingi.  Sehubungan dengan serangannya itu 

maka akan tampak bahwa daun-daun yang telah membuka berada dalam keadaan 

epidermis atau telah mati, perubahan warna daun dari hijau muda menjadi coklat atau 

bercak coklat memanjang, selanjutnya daun-daun itu mengkerut dan kering. 

Begitu telur kumbang daun menetas larvanya segera merusak daun yang masih 

lunak dengan cara menggereknya di bagian sbelah bawah, ukuran panjang tubuh larva 

dewasa 10-12 mm, mengalami empat kali pergantian kulit, hidup bergerombol terutama 

di dekat pangkal daun, larva yang akan menjadi pupa melekatkan tubuhnya pada daun 

yang ada di dekatnya, warnanya hampir sama dengan warna pupa, warna pupa selanjunya 

berubah menjadi makin coklat, imago yang keluar dari pupa akan tetap tinggal selama 

beberapa hari dalam lipatan daun. 
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         Siklus Hidup   Brontispa longissima. 

 

Dewasa aktif pada malam hari, kumbang betina rata-rata bertelur sebanyak 120 

butir diproduksi selama beberapa hari, telur diletakkan secara berkelompok-bersejajar 

tiap kelompok antara 3-4 butir, dari jumlah telur yang dihasilkan hanya sekitar 30 % yang 

menetas dan dapat hidup. 

Pengendalian 

Perkembangan biakan yang baik dari hama ini terutama pada saat kemarau.  

Siklus hidupnya antara 35 – 49 hari.  Musuh alaminya terutama pupa dan parasit telur dan 

larvanya yaitu Tetrastichodes brontispae merupakan parasitoid pupa, kemampuan 

memerasit pupa 60 – 90 % dan meparasit larva sampai sekitar 10 %, Haechelliana 

brontispae memparasit telur sebanyak 10 %. 
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Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan pemotongan pucuk atau daun-

daun yang telah terserang, kemudian dikumpulkan dan dibakar, untuk mengendalikan 

sisa hama dilakukan penyemprotan dengan insektisida. 

8.  Aleurodicus destructor Mask. 

Biologi 

Serangga ini berasal dari phylum arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, 

famili Insecta.  Lalat yang dewasa berwarna putih, panjangnya lebih kurang 5 mm.   

hama ini dapat membuat benang dari lilin yang panjang.  Apabila jumlahnya banyak 

dapat menutup seluruh bagian bawah daun yang diserang sedang nimfanya terdapat di 

bawah benang-benang tersebut, untuk bersembunyi.  Banyak terdapat pada keluarga 

palma, srikaya, sirsak, pisang, lada dan lain-lain. 

 

 

 

 

                        Nimfa dan Imago Aleurodicus destructor 

 

Telur – telurnya diletakkan di bagian bawah daun yang, tersusun melingkar, 

warnanya putih mengkilat dan berukran kecil. Setelah 4 hari menetas, panjang nimfa 

lebih kurang 1- 1,5 mm, punggungnya mempunyai 6 lubang yang dapat mengeluarkan 

lilin yang berbentuk benang yang panjangnya bisa mencapai 10mm. Nimfa  yang baru 

saja menetas segera mulai makan di tempat mereka menetas dekat bekas telur-telurnya. 

Karena nimfanya tertutup dengan benang lilin, kalau tidak diperhatikan betul tidak 
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kelihatan. Perkembangan dari telur sampai dewasa dan mulai bertelur lagi lamanya lebih 

kurang 55 sampai 60 hari. Perkembangan lalat putih ini aktif terutama pada musim 

kemarau. 

Pengendalian.  Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami 

Chilocorus sp. 
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BAB VI : HAMA TANAMAN KELAPA SAWIT 

 

Tanaman kelapa sawit termasuk tanaman yang kuat karena serangan hama dan 

Dari hasil penelitian Sarria et al.  Didapatkan penyakit jarang membahayakan.  Hama 

penting tanaman Kelapa Sawit antara lain : 

 

1. Hama Nematoda 

Penyebab : Nematoda Bu rsap h el en ch u s co co p h il u s  

Morfologi jantan dicirikan  tampilan benang dengan stylet tipis dan terkadang dengan 

sedikit kenop basal yang terlihat dan ekor melengkung ke perut dalam keadaan istirahat.  

Nematoda ditemukan di hampir semua tanaman sampel kecuali pada dua palma, salah 

satunya memiliki gejala eksternal yang mirip dengan yang merah cincin; namun, cincin 

itu tidak diamati secara internaldan nematoda tidak ditemukan di batang jaringan. Di sisi 

lain, kuncup tanaman ini adalah terurai dan ketika dipotong itu disajikan berair zat warna 

putih dan bau busuk. Dalam kasus ini telapak tangan kedua, pengambilan sampel 

dilakukan dengan bor dan dengan metode ini tidak mungkin untuk mengkonfirmasi 

kehadiran cincin; Namun, ejala eksternal diamati. Mengenai metode ekstraksi, itu adalah 

mungkin untuk mendapatkan nematoda dengan dan tanpa kertas wajah; namun, frekuensi 

absolut tertinggi diperoleh saat sampel diproses tanpa kertas wajah menyajikan nilai 

71,4% ketika jaringan berasal dari telapak tangan yang diberantas dan 85,7% dari 

jaringan diambil dengan bor . 
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Mikrofotografi Bu rsap h el en ch u s c o co p h il u s  dan Gejala Serangan 

pada  Batang 

Pengendaliannya : meracuni pohon yang terserang dengan natrium arsenit dan 

setelah mati / kering segera dibongkar untuk menghilangkan sumber infeksi. 

 

2. Hama Tungau 

Penyebab : Tungau merah ( Oligonychus )  

Tungau ini berukuran 0,5 mm, hidup disepanjang tulang anak daun sambil mengisap 

cairan daun sehingga warna daun berubah menjadi mengkilat berwarna bronz. 

Hama ini berkembang pesat dan membahayakan dalam keadaan cuaca kering pada 

musim kemarau. 

Gangguan tungau pada pesemaian dapat mengakibatkan rusaknya bibit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewasa Oligonychus 

 

Pengendalian : penyemprotan dengan akarisida Tetradifon (Tedion) 0,1 – 0,2 %. Racun 

ini dapat digunakan dengan baik karena tidak membunuh  musuh 

alaminya. 
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3. Hama serangga. 

a.  Hama ulat setora, Setora nitens. 

Ulat api termasuk ke dalam family Limacodisae, ordo Lepidoptera. (Gambar 1). 

Ulat ini dicirikan dengan adanya satu garis membujur ditengah punggung yang berwarna 

keunguan. Untuk S. nitens selama perkembangannya, Ulat Api berganti kulit 7-8 kali dan 

mampu menghabiskan helaian daun seluas 400 cm2 (Susanto dkk., 2006). 

Siklus hidup ulat api (Setora nitens) berlangsung antara 40 s/d 70 hari dengan 

periode larva hingga instar ke 9 selama 18 s/d 32 hari. Telur ulat api (S. nitens) hampir 

sama dengan telur Setothosea asigna hanya saja meletakkan telur antara satu sama lain 

tidak saling tindih. Telur menetas setelah 4-7 hari (Sudharto, 1991). Telurnya berbentuk 

pipih dan berwarna bening, lebarnya 3 mm, diletakkan pada permukaan bawah daun 

dalam 3-5 deretan, kadang kala mencapai 20 deret. Larva Setora nitens muda hidup 

dalam koloni dan memakan bagian bawah jaringan epidermis daun. Pada fase 

selanjutnya, larva memakan semua daun dengan menyisakan hanya tulang daunnya saja. 

Larva S. nitens dewasa berwarna hijau agak jingga dan memiliki median ungu yang 

memanjang dan terputus-putus. Serangan berat S. nitens biasanya terjadi saat musim 

kemarau dan mencapai ambang kendalinya pada fase tanaman sawit belum menghasilkan 

ketika populasinya mencapai 5 larva per pelepah daun dan pada fase tanaman sawit 

menghasilkan ketika populasinya mencapai 10 larva per pelepah (Andriyansyah, 2013).  

Larva mula-mula berwarna hijau kekuningan kemudian hijau dan biasanya 

berubah menjasi kemerahan menjelang masa pupa. Panjangnya mencapai 40 mm, 

mempunyai 2 rumpun bulu kasar di kepala dan dua rumpun di bagian ekor. Larva ini 

dicirikan dengan adanya satu garis membujur ditengah punggung yang berwarna biru 

keunguan. Perilaku ulat ini sama dengan ulat Setothosea asigna. Stadia ulat berlangsung 

sekitar 50 hari (Sudharto, 1991). Untuk kepompong selama 35-40 hari. Seekor ngengat 

betina mampu bertelur sebanyak 300-400 butir telur dan akan menetas setelah 4-8 hari 

setelah diletakkan (Sudharto, 1991). 

Pupanya bulat berdiameter 15 mm dan berwarna coklat. Imago S. nitens berupa 

ngengat jantan dengan lebar rentang sayap sekitar 35 mm dan betina sedikit lebih lebar. 

Ngengat berwarna coklat kelabu dengan garis hitam pada tepi sayap depan dengan 
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panjang 20 mm pada betina dan lebih pendek pada jantan. Ngengat aktif pada senja dan 

malam hari sedangkan pada siang hari 11 hinggap di pelepah tua atau pada tumpukan 

daun yang telah dibuang dengan posisi terbalik.  Serangan S. nitens di lapangan 

umumnya mengakibatkan daun Kelapa Sawit habis dengan sangat cepat dan berbentuk 

seperti melidi. Tanaman tidak dapat menghasilkan tandan Selama 2-3 tahun jika serangan 

yang terjadi sangat berat. Umumnya gejala serangan dimulai dari daun bagian bawah 

hingga akibatnya helaian daun berlubang habis dan bagian yang tersisa hanya tulang daun 

saja. Ulat ini sangat rakus, tingkat populasi 5-10 ulat per pelepah merupakan populasi 

kritis hama tersebut di lapangan dan harus segera diambil tindakan pengendalian 

(Sudharto, 1991).  

 

 

 

 

 

                 Ulat Api, Setora nitens 

Pengendalian ulat api biasanya dilakukan secara kimiawi dengan insektisida dan 

hayati dengan virus NPV. Namun pengendalian secara kimiawi menjadi kurang bijaksana 

karena terbukti dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Secara 

teknis, pengendalian hayati lebih unggul dibandingkan pengendalian dengan insektisida 

sintesis, karena cukup efektif, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengendalian hayati 

Ulat Api pada Kelapa Sawit dapat menggunakan mikroorganisme entomopatogenik, yaitu 

bakteri Bacillus thuringiensis (Sipayung dan Hutauruk, 1982). Wood et al. (1977) 

menemukan bahwa berdasarkan penelitian di laboratorium, B. thuringiensis efektif 

melawan S. nitens dengan tingkat kematian 90 % dalam 7 hari. Ulat juga dapat 

dikendalikan secara kimiawi dengan penyemprotan racun kontak, misalnya Hostation 25 

ULV, Sevin 85 ES, Dursban 20 EC dengan konsentrasi 0,2 – 0,3 %. 
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b. Kumbang oryctes , Oryctes rhinoceros 

Gejala serangan : Kumbang dewasa masuk ke dalam daerah titik tumbuh dan 

memakan bagian yang lunak.bila serangan mengenai titik tumbuh, tanaman akan mati, 

tetapi bila makan bakal daun hanya menyebabkan daun dewasa rusak seperti terpotong 

gunting. 

Pengendalian : untuk mencegah berkembangnya hama ini, kebersihan di sekitar 

tanaman harus dijaga baik. Sampah-sampah atau pohon yang mati dibakar agar larva 

hama ini mati.   Pengendalian secara biologis dengan menggunakan cendawan 

Metharrizium anisopliae dan virus Baculovirus oryctes. 

c. The oil palm bunch moth 

Penyebab  : Larva Tirathaba mundella Wlk. (Piramida yang kadang-kadang 

salah diidentifikasi sebagai T. fructivora (Meyr.) atau Melissoblaptes fructivora Meyr.) 

menyebabkan kerusakan parah pada perbungaan jantan dan betina, buah dan daun baru 

kelapa sawit [Elaeis guineensis] di beberapa negara bagian Malaya. Tandan buah yang 

terinfestasi ditandai dengan tabung panjang dari sutra dan frass yang dibangun oleh larva. 

Dewasa yang dipelihara di laboratorium tidak menghasilkan telur yang subur, tetapi 

betina yang ditangkap di lapangan masing-masing menghasilkan rata-rata 134 telur, di 

mana 92% di antaranya menetas. Semua tahapan yang dipelihara dari telur-telur ini 

dijelaskan secara singkat. Di lapangan, perkiraan yang cukup akurat tentang intensitas 

infestasi di perkebunan dapat dilakukan dengan mengambil sampel 20 tandan buah/100 

hektar dan menghitung jumlah larva hidup per tandan; untuk sementara diperkirakan 

bahwa 3-5 larva per tandan menunjukkan tingkat serangan yang merusak secara ekonomi. 

Wabah telah menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada 

penanaman muda di bekas perkebunan karet. Di beberapa tempat, infestasi kronis terus 

menerus berkembang dan kemudian secara bertahap menurun tanpa intervensi kimia; 

belum ada musuh alami atau faktor alam lain yang merugikan. Ngengat Tirathaba 

mundella, Gejala serangan : Telur-telur Tirathaba diletakkan pada tandan buah 

terutama pada      buah-buah yang telah masak atau busuk. Setelah menetas, ulat atau 

larva melubangi buah-buah muda atau memakan permukaan buah yang matang.  
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Pengendalian : Ulat Tirathaba dapat dikendalikan dengan Dipterex atau Thiodan. 

Caranya sbb. : 0,55 kg Dipterex atau Thiodan dilarutkan dalam air sebanyak 370 liter 

(dosis per hektar) dan diaduk sampai merata, selanjutnya disemprotkan pada kelapa sawit 

yang terserang ulat Tirathaba tersebut. 

Pengujian 24 senyawa kimia yang diaplikasikan sebagai semprotan pada tandan 

buah dilakukan di beberapa tempat pada tahun 1965 dan 1968-1970. Endosulfan 

umumnya paling efektif, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah, dan dalam 

beberapa pengujian klorfenvinfos, monokrotofos, dikrotofos dan metomil juga 

memberikan hasil yang sangat baik.   

4. Mamalia 

Hama yang termasuk mamalia (binatang menyusui) adalah babi hutan dan kera. 

Hama ini sangat merusak tanaman kelapa sawit. Di beberapa daerah tertentu di Sumatera, 

gajah sering menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman kelapa sawit muda. 

Selain itu juga tikus (rodentia) merupakan hama yang merusak (memakan) buah kelapa 

sawit yang sudah tua. 

Tikus adalah salah satu ancaman yang bisa kita temukan di perkebunan kelapa 

sawit. Beberapa jenis tikus yang sering menyerang perkebunan kelapa sawit 

adalah Rattus tiomanicus, R. argentiventer, R. diardii dan R. exulans. Pada saat tanaman 

kelapa sawit baru ditanam sampai mencapai ketinggian kurang dari 2 m, jenis tikus yang 

sering muncul adalah tikus sawah (R. argentiventer). Setelah tanaman mencapai 

ketinggian 2 m atau lebih, ada jenis tikus lain yang menyerang pohon sawit yaitu tikus 

pohon (R. tiomanicus).     

Gejala serangan yang terlihat pada tanaman baru ditanam atau tanaman yang 

belum menghasilkan adalah rusaknya pangkal pelepah daun yang dimakan oleh tikus, 

sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat atau bahkan tanaman 

dapat mati jika gigitan tikus mengenai titik tumbuh tanaman.  Sedangkan gejala serangan 

tanaman sawit menghasilkan, dimana tikus akan memakan bunga, buah muda maupun 

buah tua. Seluruh bagian buah muda (inti dan daging buah) dapat dimakan oleh tikus, 

sedangkan pada buah tua (matang), tikus hanya memakan daging buahnya saja dengan 

meninggalkan serat-serat buah. 
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Gejala Serangan Hama Tikus pada Kelapa Sawit 

 Rattus tiomanicus (Tikus pohon) pada umumnya di temukan pada berbagai 

tanaman perkebunan seperti kelapa sawit., kemampuan R. tiomanicus (Tikus pohon) 

dalam memanjat dan mengerat sangat merugikan pada perkebunan kelapa sawit.  

Kerugian yang di sebabkan R. tiomanicus (Tikus pohon) dapat mencapat 5% dari total 

CPO/ha/thn pada tanaman menghasilkan (TM) dan 80% pada tanaman muda/ tanaman 

belum menghasilkan (TBM). 
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BAB VII : HAMA TANAMAN KOPI 

1. Penggerek buah kopi  

Hypothenemus hampei  

(Famili Scolytidae, Coleoptera) COFFEE BERRY BORER 

 

Penggerek buah kopi, Hypothenemus hampei (Ferrari), merupakan serangga 

pengganggu tanaman kopi yang paling mematikan di seluruh dunia. Betina dewasa 

membuat lubang di coffee berry, tempat mereka menyimpan telurnya; setelah menetas, 

larva memakan biji kopi di dalam buah beri, sehingga mengurangi hasil dan kualitas yang 

dapat dipasarkan produk. Serangga ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam 

buah kopi, sehingga sangat sulit untuk dikendalikan. 

Hama ini sangat merugikan, karena mampu merusak biji kopi dan sering 

mencapai populasi yang tinggi. Pada umumnya, hanya kumbang betina yang sudah kawin 

yang akan menggerek buah kopi; biasanya masuk buah dengan buat lubang kecil dari 

ujungnya. Kumbang betina menyerang buah kopi yang sedang terbentuk, dari 8 minggu 

setelah berbunga sampai waktu panen. Buah yang sudah tua paling disukai. Kumbang 

betina terbang dari pagi hingga sore.  

Hama ini mengarahkan serangan pertamanya pada bagian kebun kopi yang 

bernaungan, lebih lembab atau di perbatasan kebun. Jika tidak dikendalikan, serangan 

dapat menyebar ke seluruh kebun. Dalam buah tua dan kering yang tertinggal setelah 

panen, dapat ditemukan lebih dari 100 penggrek.  Karena itu penting sekali 

membersihkan kebun dari semua buah yang tertinggal.  

Daur hidup 

Kumbang betina menggerek ke dalam biji kopi dan bertelur sekitar 30-50 butir. 

Telur menetas menjadi larva yang menggerek biji kopi. Larva menjadi kepompong di 
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dalam biji. Dewasa (kumbang) keluar dari kepompong. Jantan dan betina kawin di dalam 

buah kopi, kemudian sebagian betina terbang ke buah lain untuk masuk, lalu bertelur lagi. 

Jantan tidak bisa terbang sehingga tetap di dalam buah tempat lahirnya sepanjang hidup.  

       

 

 

 

 

                                          Imago Penggerek Buah Kopi diluar dan di dalam Buah 

Cara pengendalian Penggerek Buah Kopi 

Cara-cara yang disarankan untuk mengendalikan penggerek buah kopi (PBKo) adalah 

sebagai berikut: 

Pengendalian hayati 

Terdapat cukup banyak jenis musuh alami yang menyerang Penggerek Buah 

Kopi. Semua musuh alami sebaiknya dilestarikan.  Ada dua cara pengendalian Penggerek 

Buah Kopi memakai jamur Beauveria bassiana (Bb): 

1) Petik merah (buah yang masak pertama) buah yang terserang Penggerek, dikumpulkan 

dan diperlakukan dengan Bb, kemudian ditutup dengan plastik jernih. Biarkan satu 

malam. Dewasa akan keluar dari buah dan terinfeksi oleh Bb; dewasa ini kelihatan di 

bawah plastik.  Dewasa tersebut dilepas sehingga dapat menularkan Bb kepada 

pasangannya di kebun. 
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2) Pemakaian B. bassiana pada saat kulit tanduk sudah mengeras, kira-kira bulan 

Desember/Januari. 

 

 

 

 

 

 

Gejala Penggerek Buah Kopi terinfeksi B. bassina 

Pengendalian mekanis 

Petik buah yang tertinggal pada pohon kopi dan pungut buah yang jatuh ke tanah. 

Sebaiknya buah yang dikumpulkan tersebut direbus atau dipendam. Hal ini penting untuk 

menurunkan jumlah Penggek Buah di kebun kopi karena cara ini menghilangkan 

makanan untuk Penggerek Buah yang akan datang/berpindah ke kebun serta yang sudah 

ada di kebun.  Dengan cara ini daur hidup Penggerek Buah Kopi dapat dipotong. 

2. Penggerek Cabang Kopi,  

Xylosandrus spp,( Coleoptera, Scolytidae) COFFEE BORER 

 

Potensi kerusakan yang disebabkan oleh invasi kumbang ambrosia eksotis ke 

Hawaii adalah salah satu perhatian paling signifikan bagi industri kopi, kehutanan, dan 

tanaman hias. Sebagian besar kumbang invasif ini berasal dari daerah beriklim sedang 

dan menemukan lingkungan yang cocok untuk reproduksi dan kelangsungan hidup di 
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Hawaii, dengan kondisi iklim yang menguntungkan, adanya keragaman inang alternatif, 

dan kurangnya musuh alami Scolytinae 

Di antara kumbang ambrosia yang paling penting secara ekonomi di Hawaii 

adalah penggerek ranting hitam, Xylosandrus compactus (Eichhoff) (Coleoptera: 

Curculionidae: Scolytinae).  Penggerek ranting hitam milik suku Xyleborini, juga dikenal 

sebagai kumbang ambrosia, yang mengacu pada spesies yang secara eksklusif memakan 

jamur (jamur ambrosia) yang dibudidayakan di dalam galeri yang dibangun di dalam 

kayu oleh kumbang betina dewasa (mycetophagous).  Kumbang betina dewasa membuat 

lubang masuk biasanya di bagian bawah ranting, yang kemudian diinokulasi dengan 

jamur. Jamur adalah satu-satunya sumber makanan bagi kumbang.  Kerusakan fisik dan 

ekonomi pada tanaman yang terinfestasi dapat disebabkan oleh aksi terowongan 

kumbang dewasa, atau jamur yang disediakan kumbang untuk keturunannya. 

Xyloxandrus compactus menyerang >200 tanaman inang, termasuk tanaman asli, 

semak, tanaman pembibitan, dan tanaman hias lanskap.   X. compactus pertama kali 

ditemukan di Oahu pada tahun 1960 menyerang pink tecoma, Tabebuia heterophylla 

Britton (syn. T. pentaphylla (L.) Hemsley), dan sekarang hadir di semua pulau utama 

negara bagian.  Kumbang ini berasal dari Asia dan terutama tersebar di daerah subtropis 

dan tropis serta beradaptasi dengan lingkungan yang hangat.  Ini terjadi secara luas di 

Jepang, Vietnam, Indonesia, Malaya, Sri Lanka, Madagaskar, India selatan, Seychelles, 

Mauritius, Afrika Barat, Fiji, Kuba, dan Brasil.  Di Amerika Serikat, penggerek ranting 

hitam pertama kali dilaporkan di Fort Lauderdale, FL, pada tahun 1941  dan sejak itu 

menyebar ke seluruh Amerika Serikat bagian tenggara, di sepanjang dataran pantai dari 

Texas hingga Carolina Utara. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, penggerek ranting hitam tampaknya telah menjadi 

hama kopi yang lebih signifikan dan dapat diprediksi di Hawaii, khususnya di daerah 

Kona, dan ketika tanaman inang alternatif kumbang mengelilingi perkebunan kopi. 

Ketika tingkat infestasi menjadi tinggi, sanitasi menjadi perhatian utama bagi petani, 

karena pemindahan sejumlah besar cabang bantalan dari tanaman kopi secara signifikan 

mengurangi potensi hasil untuk saat ini dan beberapa tahun berikutnya. Kopi adalah 

tanaman pertanian terpenting kelima di Hawaii, dengan pendapatan negara tahunan 

sebesar US$34,5 juta, dan Hawaii adalah satu-satunya negara bagian yang menanam kopi 

secara komersial di Amerika Serikat. Kopi ditanam tidak hanya di daerah Kona di Pulau 

Besar Hawaii tetapi juga di perkebunan besar di Oahu, Molokai, Maui, dan Kauai 

(Bittenbender dan Easton-Smith 1999). Penggerek ranting hitam menjadi perhatian yang 

signifikan di antara petani kopi Hawaii dan pengelola hutan asli Hawaii di beberapa 

pulau, yang telah mendorong pencarian alternatif pengelolaan hama. Dalam profil hama 

ini, kami merangkum opsi ekologi, biologi, dan pengelolaan dalam kopi. 

Larva hama penggerek cabang Xylosandrus menggerek cabang kopi. Tampaknya 

bahwa kumbang kecil ini lebih senang menyerang cabang atau ranting yang tua atau 

sakit. Ia juga menyerang ranting muda yang masih lunak. Kumbang kecil ini termasuk 

kedalam golongan serangga yang mengembangbiakkan makanan untuk anak-anaknya, 

yaitu jamur Ambrosia.  Kumbang ini membikin lubang masuk kedalam ranting pohon 

kopi sehingga ranting atau cabang itu tidak berbuah. 
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Daur hidup 

Oviposisi terjadi 4–7 hari setelah betina mengegrek ranting. Telur diletakkan dalam 

kelompok longgar di dalam galeri, dan mereka menetas 3-5 hari setelah diletakkan (Hara 

dan Beardsley 1979). 

Siklus hidup lengkap X. compactus dari telur hingga dewasa terjadi rata-rata 28,5 hari 

pada 23 hingga 27°C dan kelembaban relatif 50 hingga 60% (Hara 1977). Betina hidup 

hingga 58 d sementara jantan tetap berada di galeri dengan rentang hidup 6 hari (Ngoan et 

al. 1976). 

Betina membuat lubang masuk ke ranting, lalu menggali lubang tersebut selama kira-kira 

15 jam, kemudian berhenti untuk menunggu perkembangan jamur Ambrosia yang ia 

bawa masuk ke lubang itu. Sesudah dinding dalam lubang diselubungi jamur tersebut, ia 

kawin sama jantannya. Telur berbentuk oval, putih, dan tembus pandang dengan 

permukaan halus.  Jumlah telur sekitar 30-50 butir, diletakkan dalam kelompok kecil 

terdiri dari 8-15 butir. Sesudah lima hari, telurnya menetas. Hara (1977) melaporkan 

bahwa ukuran 15 butir telur berkisar antara 0,53 x 0,26 mm hingga 0,59 x 0,30 mm, 

dengan rata-rata 0,55 x 0,28 mm, dan masa inkubasi bervariasi dari 3 hingga 5 hari. 

Tubuh larva berwarna putih krem dan tidak berkaki; kapsul kepala berwarna putih saat 

pertama kali diletakkan kemudian berubah menjadi warna coklat pucat; abdomen 

menunjuk ke posterior pada larva muda tetapi membulat pada larva dewasa (Ngoan et al. 

1976, Hara dan Beardsley 1979). Dua instar larva diidentifikasi dalam pemeliharaan 

laboratorium (Ngoan et al. 199), sedangkan tiga instar dicatat dari individu yang 

dikumpulkan di lapangan (Hara 1977). Pupa—panjang stadium pupa mirip dengan 
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stadium dewasa, tubuh berwarna putih krem dan exarate. Rentang durasi telur, larva, dan 

pupa adalah 4–6, 7-8, dan 8–9 hari, masing-masing, pada 25 ± 2°C (Ngoan et al. 1976). 

Sesudah 10 hari sebagai larva, ia jadi pupa. Stadia pupanya 7 hari, kemudian ia keluar 

sebagai dewasa. Ada tawon parasitoid yang menyerang larva Xylosandrus, namanya 

Tetrastichus, yang dapat mengurangi jumlah hama ini. Penggerek cabang dewasa ini bisa 

terbang dari pohon tempat berkembangnya ke pohon lain untuk menyebarkan hama ini.  

 

 

 

 

 

 

                                                             Lubang gerekan 

 
Xyosandrus compactus 

 

 
3. Penggerek batang/cabang,  

Zeuzera coffeae (Lepidoptera Cossidae)  

COFFEE TRUNK/BRANCH BORER 
 

Ciri khasnya adalah sayap depan dengan vena 6 dari sudut atas sel. Ketiga segmen 

toraks memiliki sepasang bintik hitam kecil. Perutnya berwarna hitam, ditumbuhi bulu-

bulu putih. Sayap depan dengan bintik-bintik kecil, hitam dan semua usang kecuali yang 

di sepanjang costa, margin luar dan margin dalam. Sayap belakang dengan beberapa 

bintik kecil usang dan rangkaian marginal yang menonjol dari apex ke vena 2, di mana 

mereka kadang-kadang menyatu. Pada betina, bintik-bintik pada sayap depan jumlahnya 
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lebih sedikit daripada jantan, tetapi lebih menonjol dan diwarnai dengan warna biru 

metalik. Larva dan pupa berwarna coklat kemerahan. 

Ulat ini merusak bagian batang/cabang dengan cara menggerek empulur (xylem) 

batang/cabang, selanjutnya gerekan membelok ke arah atas. Menyerang tanaman muda. 

Pada permukaan lubang yang baru digerek sering terdapat campuran kotoran dengan 

serpihan jaringan. Akibat gerekan ulat, bagian tanaman di atas lubang gerekan akan 

merana, layu, kering dan mati. Cara pengendalian dengan menutup lubang gerekan, dan 

ulat yang ditemukan dimusnahkan. Cara lain adalah memotong batang/cabang terserang 

10 cm di bawah lubang gerekan, kemudian ulatnya dimusnahkan/ dibakar. Cara hayati 

bisa dipakai, misalnya dengan Beauveria bassiana, atau agens hayati lain. 

Betina bertelur di batang tanaman inang. Mereka disusun dalam beberapa baris di 

cabang-cabang tanaman. Larva menetas dari telur dalam waktu sekitar sepuluh hari. 

Larva memakan berbagai tanaman, termasuk Casuarina, Erythroxylum, Acalypha, 

Phyllanthus, Doryalis, Hydnocarpus, Annona, Cinnamomum, Persea, Phoebe, Amherstia, 

Cassia, Pericopsis, Xylia, Gossypium, Hibiscus, Cedrela, Chukrasia, Melia , Psidium, 

Grevillea, Crataegus, Eriobotrya, Coffea, Citrus, Santalum, Filicium, Nephelium, 

Schleichera, Cestrum, Theobroma, Cryptomeria, Camellia, Clerodendrum, Lantana, 

Tectona dan spesies Vitex. Larva kadang-kadang mencapai status hama pada kopi, teh, 

kapas, kakao, kapuk, coca dan jati. Mereka melubangi batang atau cabang tanaman 

inangnya. 
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Daur hidup 

Telur hama Zeuzera coffeae berwarna kuning kemerahan/kuning ungu dan akan berubah 

menjadi kuning kehitaman,  menjelang menetas. Telur diletakkan dicelah kulit kayu.  

Ulat berwarna merah cerah sampai ungu, sawo matang, panjangnya 3-5 cm. Kepompong 

dibuat dalam liang gerekan. 

Sayap depan ngengat berbintik hitam dengan dasar putih tembus pandang.   Seekor 

betina dapat meletakkan telur 340-970 butir. 

 

 

 

 
Ulat Penggerek didalam cabang            Imago Penggerek Batang/cabang   

 
4. Kutu hijau 

GREEN SCALE, Coccus viridis,  (Hemiptera, Coccidae) 

Salah satu hama utama persemaian bibit kopi (Coffea arabica L.) adalah kutu 

hijau, Coccus viridis (Hijau) (Hemiptera: Coccidae). Predator utama spesies ini adalah 

kumbang dari famili Coccinellidae, terutama Azya luteipes Mulsant. Aspek morfologi, 

perilaku dan biologis A. luteipes yang memakan C. viridis pada tanaman kopi diperiksa di 

bawah kondisi laboratorium. Pengujian dilakukan pada suhu kamar pada 28 ± 2 C. A. 

luteipes bertelur di bagian bawah tubuh sisik, bertelur dua hingga empat telur per 

serangga. Telur berbentuk subelips dan berwarna putih bening, masa inkubasi 8,3 ± 1,2 

hari. Jumlah telur yang diletakkan per betina per hari bervariasi antara delapan dan 

sepuluh. A. luteipes mengalami empat instar larva dengan durasi masing-masing 2,0 ± 0, 
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3,2 ± 0,5, 3,6 ± 0,5 dan 4,6 ± 0 hari untuk instar 1, 2, 3 dan 4. Durasi rata-rata tahap 

prapupa dan pupa masing-masing adalah 2,0 ± 0 dan 10,9 ± 1,3 hari. Viabilitas larva pada 

setiap instar masing-masing adalah 91,9, 89,3, 90,2 dan 96,4%, dan viabilitas prapupa 

dan pupa adalah 99,1 dan 98,2%. Durasi rata-rata siklus telur-dewasa adalah 34,3 ± 2,6 

hari, dan rasio jenis kelamin 0,52%. Wanita menampilkan kepala berwarna abu-abu, 

sedangkan pria menampilkan kepala berwarna kuning. 

Kutu hijau adalah serangga yang tidak berpindah tempat dalam kebanyakan fase 

hidupnya sehingga tetap tinggal di satu tempat untuk menghisap cairan dari tanaman. 

Kutu hijau menyerang cabang, ranting dan daun pohon kopi Arabica dan Robusta. 

Ada beberapa jenis semut yang menjaga dan mendukung koloni kutu hijau ini karena 

kutu hijau ini mengeluarkan cairan manis.  Ada juga jenis semut yang tidak menjaganya.  

Kutu hijau lebih suka musim kemarau dan juga lebih senang di dataran rendah daripada 

di dataran tinggi. Pengendaliannya dilakukan dengan melestarikan kumbang helm dan 

larvanya yang merupakan musuh alami kutu hijau yang ampuh.  Juga ada jamur putih 

Cephalosporium lecanii yang menyerang dan membunuh kutu hijau ini di kebun. 

Verticillium adalah penyakit yang menyerang kutu hijau dan dapat mengendalikannya. 

Daur hidup 

Telur ditaruh di bawah badan betina sampai menetas. Betina dapat bertelur 

beberapa ratus butir. Waktu bertelur sampai menetas adalah 45-65 hari. Nimfa tetap 

berada dibawah badan induknya sampai waktu cukup untuk pindah tempat dan hidup 

terpisah. Dewasa jantan jarang sekali, kebanyakan koloni kutu berkelamin betina. 

Biasanya 75-80% mati karena pemangsa, parasitoid, dan jamur. 
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5. Kutu putih STRIPED MEALYBUG 

Ferrisia virgata, Famili Coccidae, Ordo Homoptera 

 

Kutu putih mengisap cairan dari tanaman kopi dengan mulut yang seperti jarum. Dia 

menyerang banyak jenis tanaman selain kopi, termasuk lamtoro, jambu mete, kakao, 

jeruk, kapas, tomat, singkong, dll. 

Kotoran kutu putih mengandung gula dari tanaman; jika kotoran dibuang pada 

daun kopi, jamur dapat tumbuh pada kotoran tersebut dan merusak daun kopi. Jamur 

tersebut juga dapat mengurangi sinar matahari yang diserap oleh daun, sehingga 

mengganggu fotosintesis (proses daun mengambil tenaga matahari untuk tumbuh). Jamur 

ini biasanya berwarna hitam, tetapi bisa warna lain juga. 

Kutu putih mempunyai banyak jenis musuh alami, termasuk tawon parasitoid, kumbang 

kubah, lalat jala dan jamur. 

Daur hidup 

Betina dapat menghasilkan 200-450 telur.  Telur menetas dan menjadi nimfa, 

yang mengisap cairan tanaman. Setelah ganti kulit beberapa kali, nimfa menjadi dewasa. 

Bentuk betina dan jantan dewasa cukup berbeda. Betina berbentuk oval dengan banyak 

lilin putih pada badannya; sebagian lilin ini seperti benang, juga ada ekor dari lilin 

tersebut (lihat foto di kanan). Betina tidak mempunyai sayap, tetapi jantan punya. Badan 
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jantan agak kurus dengan antena agak panjang. Betina hidup 1 sampai 2 bulan, tetapi 

jantan hanya 1 sampai 3 hari. 
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BAB VIII. HAMA TANAMAN KARET 

1.  Rayap 

Gejala 

Bagian ujung stum atau tanaman karet muda rusak, terlihat bekas gerekan.  

Bagian dalam batang terdapat lubang besar, dari ujung stum sampai akar.  Akar tanaman 

terputus-putus, bahkan tidak lagi berujung akar. 

Penyebab 

Gejala tersebut akibat dari serangan rayap (Microtermes inspiratus, Captotermes 

curvignathus, Macrotermis gilvus). Rayap merupakan serangga yang bersifat sosial dan 

memilki tingkat-tingkatan hidup dalam suatu koloni. Tingkat – tingkatan hidup rayap 

antara lain golongan ratu dan jantan untuk perkembangbiakkan serta golongan tentara 

yang jumlahnya sangat banyak. Selama hidupnya ratu dapat menghasilkan berjuta-juta 

telur. 

 

 

 

 

 

   

 

 Microtermis inspiratus dan Macrotermis gilvus yang menyerang tanaman karet 
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Microtermes inspiratus memiliki kepala bulat, panjang kepala 2 ± 0,2 mm (n = 3), 

lebar kepala 1,8 ± 0,4 mm (n = 3), bentuk antena moniliform, dan antena 16 segmen 

(Gambar 3 baris I). Untuk kasta prajuritnya, ia memiliki tubuh berwarna kuning muda, 

panjang tubuh 5,8 ± 0,3 mm (n = 3) termasuk kepala, dan bulu-bulu halus di sekitar perut.  

Ciri-ciri morfologi kasta prajurit Microtermes inspiratus adalah memiliki kepala bulat, 

antena beruas 16, dan rambut halus pada bagian perut. 

Rayap biasanya membangun sarang utamanya pada tunggul-tunggul di bawah 

tanah dengan terowongan yang berliku-liku. Sarangnya terbuat dari campuran gerekan 

kayu dan tanah yang direkatkan. Dalam sarang inilah ratu meletakkan telur yang banyak 

jumlahnya. Makanan rayap adalah kayu tanaman yang sudah mati maupun yang sudah 

hidup. 

Rayap sering menimbulkan kerusakan pada tanaman karet dengan cara 

menggerek batang dari ujung stum hingga akar sehinnga mata okulasi tidak bisa tumbuh 

lagi. Rayap juga memekan akar sehingga pertumbuhan tanaman merana dan akhirnya 

mati. Serangan yang paling berat terjadi pada perkebunan karet yang banyak terdapat 

tunggal dan sisa. 

 

Pengendalian 

Pengendalian dan pencegahan serangan rayap dilakukan secara kultur teknis, 

mekanis, dan kimiawi. Secara kultur teknis, rayap dapat dikendalikan dengan 

membersihkan kebun dari tunggul dan sisa-sisa akar. Selain itu, bagian ujung stum 

samapi bagian atas mata okulasi bisa ditutup dengan lembaran plastik agar rayap tidak 

bisa menggerek ujung stum yang kering. 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 105 

Secara mekanis, rayap dapat dikendalikan dengan dipancing atau diumpan agar 

keluar dari stum. Umpan yang sering digunakan adalah sungkai dan ubi kayu. Umpan ini 

dipasang 20-30cm dari stum  sebanyak 2-3 batang. Rayap lebih tertarik pada umpan 

daripada stum sehingga tanaman karet terbebas dari serangan. 

Sedangkan secara kimia, rayap dapat dibunuh dengan insektisida Furadan 3 G, 

Agrolene 26 WP 0,2%, atau Lindamul 250 EC 0,2%. Caranya, Furadan 3 G’ sebanyak 5-

10 g/pohon ditaburkan di sekitar batang karet atau disemprot dengan larutan Agrolene 

dan Lindamul. 

 

2.  Uret Tanah 

Gejala 

Tanaman yang terserang oleh uret tanah akan menjadi layu, berwarna kuning, 

bahkan mati akibat tidak berakar lagi. 

Penyebab 

Penyebabnya adalah uret tanah.  Ada banyak jenis uret tanah yang biasa 

menyerang yang biasa menyerang tanaman karet, antara lain Helotrichia serrata, 

Helotrichia rufoflava, Helotrichia fessa, Anomala varians, Leucopholis sp., Exopholis sp. 

Dan Lepidiota sp.  Warna uretnya putih dan bentuknya seperti hurup C.  Kumbangnya 

memiliki moncong atau tanduk. 

Uret tanah termasuk golongan serangga hama yang berbahaya bagi tanaman karet.  

Hama ini memakan bagian tanaman yang ada di dalam tanah, sedangkan kumbangnya 

tidak.  Tanaman di pembibitan sering mengalami serangan berat hingga 30 – 50 %. 

Pengendalian 
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Pengendalian serangan hama ini dapat dilakukan dengan cara mekanis dan 

kimiawi.  Secara mekanis, kumbangnya dikumpulkan dan dibunuh agar tidak bisa lagi 

berkembang biak.  Sedangkan secara kimia, areal kebun disemprot dengan endosulfan 0,1 

%.  Cara lain yang dapat digunakan dengan menaburkan Carbofuran, diazinon 10 G di 

sekitar batang.  Banyaknya butiran yang dipakai adalah 5,0 – 10 g/pohon.  Insektisida-

insektisida ini dapat juga ditaburkan di atas tanah pada saat penyiapan areal. 

3.  Kutu Tanaman 

Gejala 

Bagian pucuk batang dan daun muda berwarna kuning, mongering, dan akhirnya 

mati. 

Penyebab 

Penyebabnya adalah kutu tanaman.  Kutu yang sering menimbulkan kerusakkan 

ini terdiri dari berbagai jenis, misalnya Saissetia nigra, Laccifer greeni, Laccifer lacca, 

Ferrisiana virgata, dan Planococcus citri. 

Saissetia berwarna cokelat muda sampai hitam dan berbentuk sperti perisai.  

Laccifer badanya seperti tertutup lapisan lilin putih yang mengeras dan hidupnya 

berkelompok.  Ferrisiana berwarna kuning muda sampai kuning tua dan badannya 

seperti tertutup lilin tebal.  Sedangkan Planococcus berwarna cokelat sampai cokelat 

gelap dengan badan seperti tertutup lilin tebal, tepung lilin, atau benang lilin halus 

berkilap.  Kutu-kutu ini mengeluarkan kotoran yang mengandung gula sehingga 

kotorannya sering ditumbuhi jamur jelaga dan banyak ditumbuhi semut. 

Kutu tersebut merusak tanaman karet dengan menusukkan alat penusuk ke bagian 

pucuk batang dan daun muda untuk mengisap cairan di dalam cairan di dalamnya.  
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Akibatnya bagian tanaman yang diisap menjadi kuning dan kering sehingga pertumbuhan 

tanaman terhambat dan mati kekeringan. 

Pengendalian 

Tindakan pengendalian dan pencegahan terhadap serangan kutu ini dapat 

dilakukan dengan cara mekanis, biologis, dan kimiawi.  Secara mekanis, kutu-kutu 

diambil dan dibuang dari bagian tanaman yang diserang, dijaga jangan sampai ada daun, 

pucuk, atau batang yang rusak.  Secara biologis, di kebun dilepas musuh alami untuk 

mengendalikan kutu tersebut, misalnya Eublema sp. Anysis sp. Scymnus sp., dan 

Coccinella sp. 

Secara kimia, pengendalian populasi kutu dapat dilakukan dengan insektisida.  

Insektisida untuk mengendalikan kutu jenis Seissetia dan Laccifer adalah Albolineum 

2%, Formalin 0,15 %, atau Anthio 33EC sebanyak 0,9 – 1,2 l/ha.  Penyemprotannya 

dilakukan setiap 3 minggu sekali.  Sedangkan insektisida untuk mengendalikan kutu jenis 

Ferrisiana dan Planococcus adalah Azodrin 60 WSC, Bayrusil 250 EC,  Bidrin 24 WSC, 

Dunacide 400 EC, Dimecron 50 SCW, Hostation 40EC, Nogos 50 EC, Orthene 75 SP, 

Sevin 85S, Sevithion 40/10 WP, Supracide 40 EC, atau Anthio 33 EC. 

Bahan lain yang lebih murah dan mudah didapat adalah Solze.  Solze dapat dibuat 

dari campuran 0,25 kg lem kayu dengan 0,5 kg sabun batangan yang dilarutkan dalam 6 l 

air mendidih.  Kemudian, ke dalamnya ditambahkan 12 l minyak solar.  Bila akan 

digunakan, campuran ini diencerkan dengan air, 20 cc/l air.  Penyemprotan dilakukan 1 – 

2 minggu sekali. 
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4.  Tungau 

Gejala 

Daun tanaman berbentuk tidak normal, kerdil menguning, dan akhirnya gugur.  

Gejala ini muncul pada saat musim kemarau. 

Penyebab 

Penyebabnya adalah tungau.  Jenis tungau yang sering merusak tanaman karet 

adalah Hemitarsonemus yang berwarna kuning coklat sampai hijau dan ulatnya berwarna 

keputihan serta jenis Paratetranychus yang berwarna merah.  Panjang tubuh 

Hemitarsonemus betina 0,2 mm dan jantannya 0,15 mm.  Sedangkan ukuran tubuh 

Paratetranychus dua kali lebih besar dari Hemitarsonemus. 

Tungau menyerang tanaman karet dengan cara menusukkan penusuknya ke daun 

muda, daun tua, maupun pucuk dan kemudian mengisap cairannya sehingga bentuk daun 

menjadi tidak normal dan kerdil.  Lambat daun akan menguning dan akhirnya 

berguguran. 

Pengendalian 

Hama ini dapat dikendalikan dengan cara mekanis dan kimiawi.  Secara mekanis, 

tungau yang ada di kebun dibunuh.  Sedangkan kimia diberantas dengan akarisida yang 

dianjurkan seperti Thiodan 35 EC 0,15%, Kelthan MF 0,2%, Morestan 25 WP 0,2 %, 

Moracide 40 EC 0,2 % atau Folidol 0,06%.  Penyemprotan ditujukan langsung ke pucuk 

serta ke permukaan bawah daun. 
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5.  Siput 

Gejala 

Daun dan tanaman muda di areal pembibitan rusak dan patah-patah.  Pada bagian 

daun yang patah terdapat alur jalan berwarna keperakan mengilap.  Di tempat teduh dapat 

ditemuklan banyak sekali telur. 

Penyebab 

Penyebabnya adalah siput (Achatina fulica).  Binatang ini berbadan lunak dan 

memiliki rumah berbentuk spiral yang keras untuk melindungi tubuhnya.  Pada musim 

hujan populasi siput ini semakin meningkat.  Telur-telur siput biasanya diletakkan di 

tempat yang teduh.  Siput bersifat hermafrodit. 

Pengendalian 

Pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan cara mekanis dan kimiawi.  Secara 

mekanis, siput dan telurnya dikumpulkan dibunuh dan dibakar.  Sedangkan secara kimia 

siput dapat dikendalikan dengan larutan metaldehyde 5 % dalam dedak atau dapat juga 

diberi campuran Meradex dengan semen, kapur, dan dedak dengan perbandingan 3 : 3 : 5 

: 16.  Campuran ini dilembapkan dulu sebelum digunakan di lapangan.  Selain bahan-

bahan di atas, di sekitar tanaman bisa juga ditaburkan Temik 10 G untuk membunuh 

siput. 

6.  Babi Hutan 

Gejala 

Daun tanaman karet yang masih muda tidak berbentuk, bahkan bisa terjadi pohon 

tanpa daun.  Kulit dan batang tanaman muda tampak terkerat serta tanah disekitarnya 

terbongkar. 
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Penyebab 

Penyebabnya adalah babi hutan (Sus verrucosus).  Babi hutan merupakan hama 

yang merugikan di setiap areal pertanian dan perkebunan karena binatang ini menyebar di 

seluruh wilayah hutan di Indonesia.  Semua jenis tanaman diserangnya.  Perkebunan 

karet yang sering diserang babi hutan adalah perkebunan yang letaknya berdekatan hutan 

atau semak belukar. 

Babi hutan (Sus verrucosus) merupakan babi endemik Pulau Jawa dan Bawean, 

sedangkan populasi di Pulau Madura diperkirakan sudah punah. 

 Kajian terhadap aspek-aspek bioekologi  dilakukan pada 16 ekor babi hutan dan 

2 ekor di Kebun Binatang Surabaya, Surabaya. Profil kelahiran dievaluasi dan 

pengambilan darah dilakukan, serta analisis morfologi spermatozoa. Data menunjukkan 

bahwa parameter darah tidak berbeda antara kelompok umur (remaja dan dewasa) atau 

jenis kelamin dan dalam kisaran Sus scrofa. Nilai ekstrim hanya diperoleh dari palet 

dengan betina mencapai 14,5 x 103/mm3, sedangkan babi dewasa jantan dan remaja 58-

75 x 103/mm3. Diameter kedua testis dengan pengambilan kulit adalah 56,42 mm, 

dengan panjang testis kiri 83,29 mm dan testis kanan 78,88 mm. Spermatozoa babi kutil 

jawa memiliki ukuran kepala dan ekor yang lebih panjang dibandingkan sperma babi 

pada umumnya. Ukuran serasah antara dua sampai empat, dengan rata-rata 2,75 liter (SD 

0,98).  

Babi hutan Jawa Sus verrucosus endemik di Jawa dan belakangan ini 

dikhawatirkan akan punah. Informasi yang dikumpulkan selama survei enam bulan di 

pulau itu menggambarkan populasi yang tersisa dan memberikan gambaran tentang status 

dan persyaratan ekologis spesies tersebut. Subspesies asli sympatric dari babi hutan biasa 
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Sus scrofa vittatus lebih berlimpah dan tampaknya lebih mudah beradaptasi daripada 

verrucosus. Area habitat yang luas di bawah 800 m yang diselingi dengan perkebunan 

jati, pertumbuhan sekunder, dan padang rumput ditemukan lebih disukai oleh verrucosus. 

Ada indikasi bahwa hibridisasi terjadi antara dua spesies babi yang hidup bebas. 

Keracunan dan perburuan yang tidak terkendali saat ini merupakan ancaman terbesar 

bagi verrucosus. Rekomendasi dibuat untuk penciptaan dan perluasan cagar alam, serta 

untuk mengendalikan pembunuhan babi hutan. 

Babi liar hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari induk babi dan anak-

anaknya saat ini, sedangkan jantan dewasa biasanya hidup menyendiri. Babi hutan Jawa 

adalah herbivora dan memakan tumbuh-tumbuhan, termasuk tanaman yang ditanam 

manusia. Predator utamanya adalah dhole, macan tutul, dan manusia. Saat terancam, babi 

hutan  Jawa mengangkat rambut panjangnya, yang membentuk surai di punggungnya, 

meningkatkan ukurannya. Ekor dibawa dalam kurva tegak saat melarikan diri. Panggilan 

alarm adalah peluit melengking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesies-spesies Babi Hutan 
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Babi hutan biasanya hidup bergerombol di dalam hutan atau semak belukar.  

Sarangnya terbuat dari semak belukar yang dikumpulkan menjadi onggokan besar.  

Beberapa kali dalam setahun babi hutan ini melahirkan anaknya.  Setiap kali melahirkan 

jumlahnya antara 4 – 10 ekor.  Siang hari hewan ini bersembunyi dalam sarang, 

sedangkan pada malam harinya mencari makan di sawah, ladang, atau kebun. 

Pengendalian 

Pengendalian dan pencegahan hama ini hendaknya dilakukan secara serentak dan 

terpadu dengan cara diusir, dibuat pembatas, ditangkap, atau diracun. 

1.  Diusir 

a. Babi hutan diusir dengan cara membunyikan atau memukul kentungan di sekitar 

kebun.  Oleh karena babi hutan peka akan bunyi-bunyian, maka hean ini akan lari dari 

kebun karet. 

b.  Babi hutan diusir dengan cara menempatkan kotoran harimau di jalan yang sering di 

lalui babi hutan di sekitar kebun.  Oleh karena di suatu daerah mungkin tidak ada 

harimau, maka bahan lain yang dapat digunakan adalah minyak wangi, kapur barus, 

minyak babi yang dicampur dengan rambut manusia, atau campuran belerang atau 

bawang merah dengan jeruk purut. 

c.  Babi hutan diusir dengan cara menempatkan potongan daging babi hutan yang 

tertangkap.  Daging ini digantung di atas pohon di sekitar perkebunan yang bias 

dilalui babi hutan. 

d. Babi hutan diusir dengan cara membersihkan perkebunan dari semak belukar.  

Perkebunan yang berdekatan dengan hutan harus bersih dari semak belukar agar tidak 

dijadikan tempat berlindung babi hutan pada siang hari. 
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2.  Dibuat Pembatas 

a.  Babi hutan dihalangi dengan pagar bamboo atau kayu setinggi 1,5 meter.  Pagar ini 

dibuat mngelilingi perkebunan yang dekat dengan hutan.  Untuk mencegah rusaknya 

pagar kalau diseruduk babi hutan, maka di bagian dalamnya dibuatkan penyanggah 

dan susunan bambu atau kayu dibuat rapat. 

b.   Jika dengan pagar bamboo tidak bias mencegah serangan babi hutan, maka pagar 

disekeliling kebun dapat dibuat dari tembok atau susunan bata setebal 15 cm dengan 

tinggi minimum 1,5 m.  Pagar ini lebih kuat tetapi lebih mahal. 

c.   Babi hutan dicegah dengan parit yang dibuat di sekitar kebun.  Kedalaman parit 1,5 

m, lebar bagian bawah 1,5 m, dan lebar bagian atas 2 m.  Babi hutan yang sudah 

terperosok ke dalam parit tidak akan bias naik lagi sehingga mudah ditangkap.  

Namun, biasanya babi hutan tidak akan berusaha melewati parit yang dalam.  Untuk 

lebih meyakinkan agar babi hutan tidak bias ke dalam kebun, pagar dapat 

dikombinasi dengan parit. 

3.  Ditangkap 

Babi hutan dapat ditangkap dengan diburu menggunakan senjata api, senjata 

tajam seperti tombak dan panah, dijerat  dengan kawat besi, dipancing dengan 

menggunakan umpan pisang, nangka atau ikan busuk, dengan menggunakan lubang 

jebakan dengan ukuran lubang dalam 1,5 m, lebar 1,5 m, dan panjang 2 – 2,5 m, di atas 

lubang ditutup dengan daun atau serasah dan di atasnya diletakkan umpan sebagai 

pemikat, atau babi hutan dapat ditangkap dengan kotak jebakan yang bagian dalamnya 

diberi umpan. 
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4.  Diracun 

a.  Babi hutan diracun dengan racun tradisional yang dapat dubuat sendiri dari campuran 

1 kg kulit kerang halus, air perasan akar tuba segar (1 kg), dan 1 kg ubi hutan yang 

diparut.  Campuran ini dimasukan ke dalam bamboo atau kaleng kemudian diperam 

selama 2 – 3 hari did ala tanah.   Racun yang sudah jadi dicampur umpan kemudian 

diletakkan di tempat yang sering dilalui babi hutan. 

b.  Babi hutan diracun dengan bahan kimia seperti zinkfosfide, fosfordeeg, atau 

insektisida temik 10 G.  zinkfosfide atau fosfordeeg sebaiknya dimasukkan ke dalam 

kapsul atau ampul  plastic.  Setiap ampul berisi 4 – 5 g zinkfosfide, atau 10 g 

fosfordeeg.  Racun ini kemudian dimasukkan ke dalam umpan.   Umpan yang 

digunakan adalah ubi jalar, nangka, talas, bangkai tikus, bangkai ikan, usus sapi, atau 

usus kerbau.  Umpan ini dipasang ditempat yang biasa dilalui oleh babi hutan.  

Sedangkan temik 10 G dapat dimasukkan atau dicampur dengan umpan secara 

langsung sebanyak 1 – 1,5 sendok teh.   Untuk meningkatkan daya racun, sebaiknya 

temik dicampur dengan cabai rawit. 
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BAB IX. HAMA PENTING TANAMAN CABAI 

  
1. Tungau Kuning    

Polyphagotarsonemus latus Banks. (Acarina: Tarsonematidae) 

Morfologi/Bioekologi 

Betina dewasa dari P. latus berukuran kecil (sekitar 200 m) dan memiliki perisai 

punggung yang tidak berornamen. Perisai prodorsal tidak diperbesar untuk menutupi 

stigmata. Trichobothria pada prodorsum adalah capitate. Setae idiosomal dorsal pendek. 

Ada empat pasang setae pada dorsum propodosoma pada pria. Tibia dan tarsus IV jantan 

menyatu dan memiliki cakar seperti kancing. 

 

 

 

 

 

 

 

       Imago Tungau Kuning Polyphagotarsonemus latus 

 

Imago bertungkai 8 sedangkan nimfa bertungkai 6, berukuran tubuh sekitar 0,25 

mm, lunak, transparan dan berwarna hijau kekuningan. Telur berbintik-bintik putih, 

berwarna kuning muda berdiameter 0,1 mm. Berkembang biak secara berkopulasi biasa 

dan partenogenesis. Tungau betina mampu meletakkan telur sebanyak 40 butir selama 15 

hari. Sejak menetas dari telur hingga dewasa dan siap berkembang biak sekitar 15 hari. 
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Hama ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis sedangkan di Indonesia propinsi 

yang melaporkan adanya serangan hama ini adalah Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan 

Nusa Tenggara Barat. 

 Gejala serangan  

Hama menghisap cairan tanaman dan menyebabkan kerusakan sehingga terjadi 

perubahan bentuk menjadi abnormal dan perubahan warna seperti daun menebal dan 

berubah warna menjadi tembaga/kecoklatan, terpuntir, menyusut serta keriting, tunas dan 

bunga gugur.  Pada awal musim kemarau biasanya serangan bersamaan dengan serangan 

trips dan kutu daun. 

 

 

 

 

 

 

        Gejala Serangan pada Tanaman Cabai 

Gejala serangan P. latus bervariasi pada tanaman yang berbeda. Tepi daun muda 

yang rusak biasanya menggulung. Dedaunan sering menjadi kaku dan tampak berwarna 

perunggu atau hangus. Makan tungau di bawah permukaan daun muda menyebabkan 

Gerbera menjadi kaku dan menggelinding di bawah di tepi. Seiring bertambahnya usia 

daun, mereka mungkin terbelah, menghasilkan penampilan compang-camping dari 

berbagai bentuk. Daun kentang muda yang terinfestasi awalnya memiliki bintik hitam 

berminyak di permukaan bawah, yang kemudian berubah menjadi kemerahan. Tanaman 
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menjadi mawar dan kemudian mati kembali. Gejala pada cabai merah (Capsicum sp.) 

hampir sama. Pada lemon, spesies ini menghasilkan banyak tunas pada bibit jeruk dan 

perubahan warna pada kulit buah. Kerusakan pada mentimun, terong dan Solanum 

laciniatum termasuk kerutan, retak, perubahan warna dan malformasi serupa dengan yang 

disebabkan oleh obat pembunuh gulma hormonal. Ketika selentingan diserang, tepi daun 

muda berubah ke bawah, diikuti dengan pencoklatan dan nekrosis.  

Tanaman inang lain 

Hama ini bersifat polifag, diketahui di Indonesia terdapat lebih dari 57 jenis 

tanaman inang antara lain tomat, karet, teh, kacang panjang, tembakau, jeruk dan 

tanaman hias.  

2. Kutu Daun Persik : Myzus persicae Sulz. 

Famili             : Aphididae 

Ordo               : Homoptera 

    Morfologi/Bioekologi  

Nimfa dan imago mempunyai antena yang relatif panjang/sama panjang dengan 

tubuhnya. Nimfa dan imago yang bersayap mempunyai sepasang tonjolan pada ujung 

abdomen yang disebut kornikel. Ujung kornikel berwarna hitam. Imago yang bersayap 

warna sayapnya hitam, ukuran tubuh 2 - 2,5 mm, nimfa kerdil dan umumnya berwarna 

kemerahan. Imago yang tidak bersayap tubuhnya berwarna merah atau kuning atau 

hijau berukuran tubuh 1,8 - 2,3 mm. Umumnya warna tubuh imago dan nimfa sama, 

kepala dan dadanya berwarna coklat sampai hitam, perut berwarna hijau kekuningan. 

Siklus hidup 7 - 10 hari. Temperatur mempengaruhi reproduksi ( > 25 - < 28,5 °C 

mengurangi umur imago dan jumlah keturunan, > 28,5 
O
C reproduksi terhenti). 
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Berkembang biak secara partenogenesis. Seekor kutu menghasilkan keturunan 50 ekor. 

Lama hidup kutu dewasa dapat mencapai 2 bulan.  

Daerah penyebaran hama ini sangat luas hampir terdapat di seluruh dunia, sedangkan 

di Indonesia yang melaporkan adanya serangan hama ini antara lain Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Irian Jaya. 

 

Gejala serangan  

Dampak langsung serangan hama ini adalah tanaman menjadi keriput, tumbuh kerdil, 

warna daun kekuningan, terpuntir, layu lalu mati. Secara tidak langsung, kutu ini 

merupakan vektor lebih dari 150 strain virus terutama penyakit virus CMV, PVY. Kutu 

ini biasanya hidup berkelompok dan berada di bawah permukaan daun, menghisap 

cairan daun muda dan bagian tanaman yang masih muda (pucuk). Eksudat/cairan yang 

dikeluarkan kutu ini mengandung madu sehingga mendorong tumbuhnya cendawan 

embun jelaga pada daun yang dapat menghambat proses fotosintesa. 

Tanaman inang lain  

Hama ini bersifat polifag, diketahui lebih dari 400 jenis tanaman inang. Selain inang 

utama yaitu kentang dan tomat, tanaman inang lain yaitu tembakau, petsai, kubis, sawi, 

ketimun, semangka, ubi jalar, terung, buncis, kapri, jagung, jenis kacang-kacangan, bit, 

tebu dan jeruk. 

3. Trips : Thrips parvispinus Karny. 

Famili : Thripidae 

Ordo   : Thysanoptera 

Morfologi/Bioekologi  
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Imago berukuran sangat kecil sekitar 1 mm, berwarna kuning sampai coklat kehitam-

hitaman. Imago yang sudah tua berwarna agak kehitaman, berbercak-bercak merah 

atau bergaris-garis. Imago betina mempunyai 2 pasang sayap yang halus dan 

berumbai/jumbai seperti sisir bersisi dua. Pada musim kemarau populasi lebih tinggi 

dan akan berkurang bila terjadi hujan lebat. Umur stadium serangga dewasa dapat 

mencapai 20 hari.  

Telur berbentuk oval/seperti ginjal rata-rata 80 butir per induk, diletakkan di 

permukaan bawah daun atau di dalam jaringan tanaman secara terpencar, akan 

menetas setelah 3 - 8 hari.  

Nimfa berwarna pucat, keputihan/kekuningan, instar 1 dan 2 aktif dan tidak bersayap. 

Nimfa yang tidak aktif berada di permukaan tanah. Pupa terbungkus kokon, terdapat 

di permukaan bawah daun dan di permukaan tanah sekitar tanaman. Perkembangan 

pupa menjadi trips muda meningkat pada kelembaban relatif rendah dan suhu relatif 

tinggi. Daur hidup sekitar 20 hari, di dataran rendah 7 - 12 hari.  Hidup berkelompok.  

Hama ini bersifat kosmopolit tersebar luas di Indonesia dan Thailand. Di Indonesia 

propinsi yang melaporkan adanya serangan hama ini yaitu Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa 

Timur. 

  Gejala serangan  

Dampak langsung serangan : pada permukaan bawah daun berwarna keperak-perakan, 

daun mengeriting atau keriput. Secara tidak langsung: trips merupakan vektor 

penyakit virus mosaik dan virus keriting. Hama menyerang dengan menghisap cairan 

permukaan bawah daun dan atau bunga ditandai oleh bercak-bercak putih/keperak-

perakan. Daun akan berubah warna menjadi coklat, mengeriting/keriput dan mati. 
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Pada serangan berat, daun, pucuk serta tunas menggulung ke dalam dan timbul 

benjolan seperti tumor dan pertumbuhan tanaman terhambat, kerdil bahkan pucuk 

mati. 

  Tanaman inang lain  

Hama ini bersifat polifag dengan tanaman inang utama selain cabai yaitu bawang 

merah, bawang daun dan jenis bawang lainnya dan tomat. Tanaman inang lain yaitu 

tembakau, kopi, ubi jalar, waluh, bayam, kentang, kapas, tanaman dari famili 

crusiferae, crotalaria dan kacang-kacangan tetapi tidak dijumpai pada gulma. 

 

4. Ulat Grayak : Spodoptera litura F. 

Famili         : Noctuidae 

Ordo           : Lepidoptera 

Morfologi/Bioekologi  

Sayap ngengat bagian depan berwarna coklat atau keperak-perakan, sayap belakang 

berwarna keputih-putihan dengan bercak hitam. Malam hari ngengat dapat terbang 

sejauh 5 kilometer.  Seekor ngengat betina dapat meletakkan 2000 - 3000 telur. 

Telur berbentuk hampir bulat dengan bagian datar melekat pada daun (kadang-kadang 

tersusun 2 lapis), berwarna coklat kekuning-kuningan diletakkan berkelompok 

(masing-masing berisi 25 - 500 butir) yang bentuknya bermacam-macam pada daun 

atau bagian tanaman lainnya. Kelompok telur tertutup bulu seperti beludru yang 

berasal dari bulu-bulu tubuh bagian ujung ngengat betina.  

Larva mempunyai warna yang bervariasi, mempunyai kalung/bulan sabit berwarna 

hitam pada segmen abdomen yang keempat dan kesepuluh. Pada sisi lateral dan dorsal 

terdapat garis kuning. Ulat yang baru menetas berwarna hijau muda, bagian sisi coklat 
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tua atau hitam kecoklat-coklatan dan hidup berkelompok. Beberapa hari kemudian 

tergantung ketersediaan makanan, larva menyebar dengan menggunakan benang 

sutera dari mulutnya. Siang hari bersembunyi dalam tanah (tempat yang lembab) dan 

menyerang tanaman pada malam hari.  

Biasanya ulat berpindah ke tanaman lain secara bergerombol dalam jumlah besar. 

Warna dan perilaku ulat instar terakhir mirip ulat tanah perbedaan hanya pada tanda 

bulan sabit, berwarna hijau gelap dengan garis punggung warna gelap memanjang. 

Umur 2 minggu panjang ulat sekitar 5 cm.  

Ulat berkepompong dalam tanah, membentuk pupa tanpa rumah pupa (kokon) 

berwarna coklat kemerahan dengan panjang sekitar 1,6 cm. Siklus hidup berkisar 

antara 30 - 60 hari (lama stadium telur 2 - 4 hari, larva yang terdiri dari 5 instar : 20 - 

46 hari, pupa 8 - 11 hari).  

Hama ini tersebar di Asia, Pasifik dan Australia sedangkan di Indonesia propinsi yang 

melaporkan adanya serangan hama ini adalah DI Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya. 

Gejala serangan  

Larva yang masih kecil merusak daun dengan meninggalkan sisa-sisa epidermis 

bagian atas/transparan dan tinggal tulang-tulang daun saja. Larva instar lanjut merusak 

tulang daun dan kadang-kadang menyerang buah. Biasanya larva berada di permukaan 

bawah daun menyerang secara serentak berkelompok, serangan berat dapat 

menyebabkan tanaman gundul karena daun dan buah habis dimakan ulat. Serangan 

berat umumnya terjadi pada musim kemarau. 
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Tanaman inang lain  

Hama ini bersifat polifag, selain cabai tanaman inang lainnya yaitu kubis, padi, 

jagung, tomat, tebu, buncis, jeruk, tembakau, bawang merah, terung, kentang, kacang-

kacangan (kedelai, kacang tanah), kangkung, bayam, pisang, tanaman hias juga gulma 

Limnocharis sp., Passiflora foetida, Ageratum sp., Cleome sp., Clibadium sp. dan 

Trema sp. 

  

5. Lalat Buah  : Bactrocera sp. 

Famili         : Tephritidae 

Ordo           : Diptera 

Morfologi/Bioekologi  

Serangga dewasa mirip lalat rumah, panjang sekitar 6 - 8 mm dan lebar 3 mm. Torak 

berwarna oranye, merah kecoklatan, coklat atau hitam biasanya pada B. dorsalis 

terdapat 2 garis membujur dan sepasang sayap transparan. Pada abdomen terdapat 2 

pita melintang dan satu pita membujur warna hitam atau bentuk buruf T yang kadang-

kadang tidak jelas. Pada lalat betina ujung abdomen lebih runcing dan mempunyai alat 

peletak telur (ovipositor) yang cukup kuat untuk menembus kulit buah sedangkan lalat 

jantan abdomen lebih bulat.  

Telur berwarna putih berbentuk bulat panjang yang diletakkan secara berkelompok 2-

15 butir di dalam buah.  

Larva terdiri atas 3 instar berbentuk belatung/bulat panjang dengan salah satu 

ujungnya (kepala) runcing dengan 2 bintik hitam yang jelas merupakan alat kait 

mulut, mempunyai 3 ruas torak, 8 ruas abdomen, berwarna putih susu atau putih keruh 

atau putih kekuningan, larva menetas di dalam buah cabai.  
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Pupa, berada di permukaan tanah berwarna kecoklat-coklatan dan berbentuk oval 

dengan panjang sekitar 5 mm. Siklus hidup di daerah tropis sekitar 25 hari. Serangga 

betina dapat meletakkan telur 1 - 40 butir/buah/hari dan dari satu ekor betina dapat 

menghasilkan telur 1.200 – 1.500 butir. Stadium telur 2 hari, larva 6 - 9 hari.  

  

Larva instar 3 dapat mencapai panjang sekitar 7 mm, akan membuat lubang keluar 

untuk meloncat dan melenting dari buah masuk ke dalam tanah dan menjadi pupa di 

dalam tanah. Pupa berumur 4 - 10 hari dan menjadi serangga dewasa.  

Selain di Indonesia hama ini tersebar di Asia, Pasifik, Afrika umumnya di daerah 

tropis dan subtropis.  

  

Gejala serangan  

Buah yang terserang ditandai oleh lubang titik hitam pada bagian pangkalnya, tempat 

serangga dewasa memasukkan telur. Umumnya telur diletakkan pada buah yang agak 

tersembunyi dan tidak terkena sinar matahari langsung, pada buah yang agak lunak 

dengan permukaan agak kasar. Larva membuat saluran di dalam buah dengan 

memakan daging buah serta menghisap cairan buah dan dapat menyebabkan terjadi 

infeksi oleh OPT lain, buah menjadi busuk dan biasanya jatuh ke tanah sebelum larva 

berubah menjadi pupa. 

 

Tanaman inang lain  

Semua tanaman buah-buahan dan sayuran buah antara lain mangga, kopi, pisang, 

jambu, cengkeh, belimbing, sawo, jeruk, ketimun, dan nangka. 
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BAB X HAMA TANAMAN KUBIS DAN SAWI 

1. Ulat Tritip, Plutella xylostella Linn.  

A. Klasifikasi Plutella xylostella Linn.  

Rueda dan Shelton (1995) mengklasifikasikan P. xylostella sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia Filum : Arthropoda Klas : Insekta Bangsa (Ordo) : 

Lepidoptera Suku (Famili) : Plutellidae o Yponomeutidae Marga (Genus) : 

Plutella Jenis (Spesies) :Plutella xylostella (=maculipennis) (Curtis)  

B. Oviposisi dan Fekunditas  

Dari hasil penelitian mengenai oviposisi dan fekunditas P. xylostella di 

laboratorium dengan fluktuasi suhu antara 16,1 sampai 34,1oC oleh Bhalla dan 

Dubey (1986), didapatkan bahwa peletakkan telur P. xylostella dilakukan 

imago pada sore dan malam hari. Telur diletakkan umumnya secara tunggal 

atau dalam kelompok dua sampai empat butir di bagian bawah daun, sering 

sepanjang tulang daun utama. Periode oviposisi rata-rata 5,2 hari pada generasi 

pertama dan 4,9 hari pada generasi kedua. Masing-masing betina meletakkan 

telur antara 220 315 butir (rata-rata 284 butir) pada generasi pertama dan 177-

318 butir (rata-rata 243 butir) pada generasi kedua. Oviposisi maksimum per 

hari oleh satu betina berkisar antara 78-89 butir (rata-rata 80,8 butir) telur pada 

generasi pertama, dan 74-89 butir (rata-rata 81,5 butir) telur pada generasi 

kedua. Viabilitas telur rata-rata 95,7% pada generasi pertama, dan 80% pada 

generasi kedua.  
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ketiga, tidak ada betina yang beroviposisi ketika temperatur meningkat menjadi 

34oC. Sedangkan berdasarkan penelitian Abro et al. (1992), rata-rata jumlah telur 

yang diletakkan oleh seekor betina adalah 194,15 butir.  

C. Telur Plutella xylostella 

 Berdasarkan hasil penelitian Bhalla dan Dubey (1986), telur P. xylostella 

berukuran kecil, berwarna putih kekuningan sampai hijau kekuningan, silindris 

sampai bulat dengan ukuran rata-rata 0,48 x 0,25 mm. Periode inkubasi rata-

rata 3,10 hari pada generasi pertama dan 2,27 hari pada generasi kedua. 

Menurut Mau dan Kessing (1992), periode inkubasi berkisar antara dua sampai 

delapan hari. Berdasarkan penelitian Stapathi (1990), pada temperatur 24oC, 

dan RH 85%, rata-rata lama stadia telur adalah empat hari. Gambar 2. Telur 

Plutella xylostella Linn.  

D. Larva Plutella xylostella  

Kapsul kepala berwarna kuning tua kepucatan sampai kuning tua kehijauan, 

atau kadang-kadang cokelat muda, bercorang-coreng dengan becak cokelat 

kehitaman dan kecokelatan. Tubuh berwarna hijau, kadang-kadang sedikit 

berwarna kuning pucat, jarang kuning pucat, kuning kemerah mudaan pucat, 

abu-abu muda (untuk contoh, pada saat larva makan daun bagian dalam yang 

berwarna keputih-putihan, warna tubuh memudar menjadi kepucatan (Moriuti, 

1986). Larva terdiri dari empat instar. Ukuran lebar kepala untuk tiap instar 

larva menjadi acuan untuk menentukan instar. Untuk tiap instar larva P. 

xylostella dapat dilihat Tabel 3. Larva instar pertama tinggal sebagai 

penggorok daun (leaf miner), sesudah ganti kulit menjadi instar kedua, larva 
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menjadi pemakan permukaan daun dan makan epidermis daun bagian bawah 

(Abro et al., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Siklus Hidup Plutella xylostella 

 

Rata-rata luas daun yang dikonsumsi oleh larva instar kedua, ketiga dan 

keempat masing-masing adalah 5,0; 10, dan 7,5 cm2 (Stapathi, 1990). Tabel 3. 

Lebar kapsul kepala dan perbandingan antara lebar kapsul kepala pada tiap 

instar larva Plutella xylostella Berdasarkan hasil penelitian Bhalla dan Dubey 

(1986), larva mengalami tiga kali ganti kulit, sehingga menghasilkan empat 

instar. Larva yang tumbuh penuh rata-rata panjangnya 8,62 mm, dan berwarna 

hijau terang, gemuk, licin, dengan rambut pendek yang menyebar. Rata-rata 

periode secara keseluruhan 11,3 hari (dengan kisaran 9-13 hari) pada generasi 

pertama, dan 10,3 hari (kisaran 9-12 hari) pada generasi kedua. Distribusi 

spasial larva P. xylostella diteliti oleh Srinivasan (1987), dan menemukan 

bahwa larva mempunyai distribusi acak selama stadia awal infestasi, tetapi 
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kemudian distribusi menjadi mengelompok. Perkembangan stadia larva 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya temperatur. Semakin rendah temperatur, 

semakin bertambah lamanya tiap instar larva (Robertson, 1939). Temperatur 

optimum untuk perkembangan larva P. xylostella o o adalah 20 C - 25 C, pada 

RH 50 - 60 %(Chen dan Su, 1978). Instar Larva Rata-rata Lebar Kapsul 

Kepala (mm) Perbandingan Lebar Kapsul Kepala (mm) I 0,16 - II 0,24. 

Hasil penelitian laboratorium yang dilakukan oleh Vos  (1953) di Pacet (1100 dpl.; 

temperatur, 16 C- 25 C) lama intar larva pertama, kedua, ketiga dan keempat 

berturut-turut rata-rata adalah 3,7 hari, 2,1 hari, 2,6 hari dan 3,7 hari. Sedangkan di 

o o laboratorium Bogor (250 m dpl.; temperatur 25 C - 30 C) lama instar larva 

pertama, kedua, ketiga dan keempat berturut-turut rata-rata adalah 2 hari, 2 hari, 2 

hari dan 3 hari.  

E. Prepupa dan Pupa  

Plutella xylostella Linn. Suatu kokon yang terpintal longgar terbentuk dengan 

tubuh memanjang, tidak aktif (Bhalla dan Dubey, 1986), ukuran antara 10 

sampai 12 mm, berwarna hijau gelap (Rueda dan Shelton, 1995). Pupa yang 

baru terbentuk berwarna hijau kekuning kuningan, tetapi dalam satu atau dua 

hari pupa menjadi berwarna kecoklatan dan secara bertahap menjadi berwarna 

coklat kehitaman saat akan menjadi dewasa. Rata-rata panjang pupa 5,15 mm. 

Rata-rata periode pupa pada generasi pertama 5,85 hari, dan 4,63 hari pada 

generasi kedua. Mortalitas pupa 3,25% pada generasi pertama dan 7,8% pada 

generasi kedua (Bhalla dan Dubey, 1986). Lama stadia pupa (termasuk 

prepupa) di Pacet o o (temperatur 16 C 25 C) adalah 6,3 hari, sedangkan di 
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Bogor (25
o
C C-30 

o
C) adalah 4,0 hari. Jenis kelamin pupa dapat dibedakan 

dengan cara memeriksa bukaan genitalia yang berbeda jenis antara pupa jantan 

dan pupa betina (Robertson, 1939). 

Pada pupa betina, ada sebuah lubang genitalia yang terletak di tengah-tengah 

daerah ventral sternum ke delapan dari abdomen. Pada daerah ini segmen 

menyempit dan lubang tersebut muncul sebagai celah yang memanjang dari tepi 

anterior ke arah posterior segmen ke delapan. Bagian ventral tengah sternum ke 

sembilan dari abdomen memanjang dari arah cephalad ke arah celah genitalia. 

Hubungan antara segmen ke sembilan dengan segmen ke sepuluh pada pandangan 

ventral tidak jelas. Pada pupa jantan, segmen ke delapan dari abdomen hampir 

seluruhnya sama lebarnya (pandangan ventral). Lubang genitalia terletak pada 

sternum ke sembilan dari abdomen. Bukaan genitalia merupakan celah memanjang 

dengan daerah melingkar yang cembung pada sisinya. 

F.Dewasa Plutella xylostella Linn.  

Dewasa mempunyai panjang tubuh antara 8 sampai 12 mm, berwarna abu-abu 

atau kecoklatan, dalam keadaan istirahat, pada bagian dorsal dari sayap depan 

terdapat ciri karakteristik yang memanjang dari arah kepala sampai ujung 

sayap. Ciri tersebut adalah tiga bentuk undulasi (berombak seperti segitiga) 

tampak jelas pada bagian tepi sayap sebelah dalam. Karena bentuk undulasi 

tersebut menyerupai berlian, maka serangga ini dalam bahasa Inggris disebut 

“diamondback moth” (Rueda dan Shelton, 1995). 

Berdasarkan penelitian Bhalla dan Dubey (1986), rentang sayap imago jantan 

12,97 mm, dan betina 13,00 mm. Ratio seks jantan : betina 1,60 : 1 pada generasi 
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pertama, dan 1,60 : 1,35 pada generasi kedua. Rata-rata lama hidup jantan pada 

generasi pertama adalah 7,7 hari, dan betina 15,40 hari, sedangkan pada generasi 

kedua rata-rata lama hidup jantan 7,1 hari dan betina 12,3 hari. Rata-rata periode 

pre-oviposisi, oviposisi, dan post oviposisi masing-masing 3,1; 5,2; dan 7,4 hari 

pada generasi pertama, sedangkan pada generasi kedua 2,5; 4,9; dan 5,7 hari. 

Imago betina dapat dibedakan dengan imago jantan dengan melihat ciri-ciri 

sebagai berikut (Ho, 1965) :  

Imago betina: Warna “tiga berlian” pada sayap depan ngengat betina yang baru 

muncul dari pupa lebih gelap dari sayap ngengat jantan. Segmen anal tidak 

terbelah dua. Abdomen membesar di tengah, dan dalam keadaan terentang, sayap 

depan serangga betina lebih besar daripada ngengat jantan. Imago Jantan: Warna 

“tiga berlian” pada sayap depan ngengat jantan yang baru muncul dari pupa lebih 

putih daripada sayap ngengat betina. Segmen anal (segmen terakhir dari abdomen) 

terbelah dua kalau dilihat dari pandangan ventral. Dalam keadaan terentang, sayap 

depan lebih sempit dari pada sayap betina. Pada saat baru muncul dari pupa, 

abdomen lebih pendek, lebih sempit dan parallel (memanjang). Ngengat 

beristirahat di bawah daun dan pada bagian tanaman yang dapat melindunginya. 

Ngengat aktif dan terlihat pada saat petang, menjelang malam, terbang disekeliling 

tanaman untuk kawin dan meletakkan telur. Ngengat jantan tertarik terhadap 

feromon yang dihasilkan oleh betina (Rueda dan Shelton, 1995).  
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Menurut Harcourt (1954), pada saat tidak ada angin ngengat jarang terbang lebih 

tinggi dari 1,5 m di atas permukaan tanah. Jarak terbang horisontal adalah 3 - 4 m. 

Ngengat P. xylostella tidak kuat terbang jauh dan mudah terbawa oleh angin.  

G. Pemilihan Inang  

Dari hasil penelitian Wu (1993) di China, inang P. xylostella adalah tumbuhan 

yang memiliki famili yang berasal dari jenis kubis-kubisan (mustard), terdiri 

dari 300 spesies dari 71 genera. Diantara kebanyakan spesies yang umum 

adalah (1) Sayuran : Brassica oleracea, B. alboglabra, B. campestris, B. juncea 

(Indian mustard), B. napobrassica (B. napus var. napobrassica), Raphanus 

sativus (lobak), Nasturtium officinale; (2) Tumbuhan buah buahan : 

Matthiola incana, Cheiranthus cheiri; (3) Tanaman obat obatan: Isatis 

tinctoria, Isatis incetigonia, dan (4) Gulma : Capsella bursa-pastoria, 

Descurainia Sophia, dan Rorippa montana. 

Pemilihan inang P. xylostella dalam hubungannya dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya dipelajari di bawah kondisi laboratorium dan rumah kaca. Dari 

14 varietas dari enam tanaman kruciferous yang diuji, B. juncea (sawi), B. 

campestris var.sarson, B. campestris subsp. pekinesis merupakan inang-inang yang 

paling dipilih. Larva mengkonsumsi lebih banyak daun pada krucifer ini, stadia 

larva diselesaikan dalam waktu yang lebih pendek, dan mempunyai pupa yang 

lebih berat. Brassica caulorapa (Kohlrabi) dan B. oleracea merupakan inang yang 

diterima (Anonim, 1987). Pemilihan terhadap tanaman-tanaman di atas 

menyangkut senyawa kimia yang terkandung dalam spesies tanaman krucifer 

tersebut. Dari hasil penelitian Reed et al. (1989) terhadap spesies tanaman krucifer 
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tersebut. Dari hasil penelitian Reed et al. (1989) terhadap spesies tanaman krucifer 

yaitu Brassica napus, sawi (Indian mustard) dan Sinapsis alba, menemukan bahwa 

stimulan peletakkan telur diidentifikasi sebagai glucinalate yang ditemukan dalam 

spesies family Brassicaceae. Berdasarkan penelitian Wu (1993), senyawa kimia 

yang merangsang oviposisi adalah isothiocyanate. 

H. Musuh Alami Plutella xylostella Linn.  

Dari hasil penelitian Alam (1990) tentang musuh alami yang terdapat di Jamaica 

ditemukan 5 spesies parasitoid yaitu Trichogramma sp. (parasitoid telur), 

Diadegma insulare (parasitoid larva) (kelompok glomeratus), Oomyzus 

(=Tetrastichus) sokolowski (parasitoid larva-pupa) dan Trichospillus diatrarar 

(parasitoid pupa). Jamur ditemukan juga menginfeksi pupa dan larva P. xylostella 

yaitu Beuveria bassiana, Hirsutella sp., dan Paelomyces sp. Predator yang 

ditemukan umumnya adalah Coccinelid, Chrysopid, Syrphid, dan Staphylinid. 

Hasil penelitian Mustata (1990) di Moldavia, Romania menemukan lebih dari 25 

spesies Ichneumonidae dan Braconidae) yang diidentifikasi sebagai parasitoid 

primer dan skunder. 

Evaluasi parasitoid terhadap popuplasi P. xylostella telah dilakukam oleh Chua 

dan Ooi (1985) di dataran tinggi Cameron, Malaysia, ditemukan bahwa dari tiga 

spesies parasitoid yaitu A. plutellae, D. eucerophaga, dan Thyraeela collaris, yang 

paling efektif adalah D. eucerophaga. 

Bakteri yang juga menjadi musuh alami P. xylostella adalah Bacillus thuringiensis 

Berliner yang mempunyai sifat patogenik terhadap semua instar larva P. xylostella 

dan dapat digunakan untuk mengendalikan P. xylostella di lapangan. 
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2. Ulat Croci, Crocidolomia binotalis Zell. 

A. Klasifikasi  

Ulat Croci Rueda dan Shelton (1995) mengklasifikasikan ulat croci sebagai 

berikut : Kingdom : Animalia Filum : Arthropoda Klas : Insekta 

Bangsa(Ordo) : Lepidoptera Suku (Famili) : Pyralidae Marga (Genus) : 

Crocidolomia Jenis (Spesies) : Crocidolomia binotalis 

B. Stadia Telur 

 Telur berwarna hijau terang dan biasanya diletakkan pada bagian bawah 

daun. Sebelum menetas, warna telur berubah menjadi jingga, cokelat 

kekuning-kuningan, dan cokelat gelap. Telur diletakkan dalam kelompok yang 

tumpang tindih 9 - 120 telur dengan rata-rata 48 butir. Ukuran kelompok telur 

berkisar antara 1,0 - 2,0 mm sampai 3,5 x 6,0 mm dengan rata-rata 2,6 x 4,3 

mm. Periode inkubasi telur empat hari (berkisar antara 3 – 6 hari) pada 26,0 - 

33,2 C. Persentase telur menetas 92,4 % (berkisar antara 69,2 - 100%) 

(Othman, 1982).  

C. Stadia Larva  

Larva yang baru menetas hidup berkelompok, dengan kepala berwarna hitam 

dan tubuh hijau terang dengan bercak bercak berwarna gelap. Larva dicirikan 

dengan adanya garis memanjang berwarna keputihan, tiga di bagian punggung 

(dorsal) dan satu pada masing-masing sisi samping. Ukuran larva yang 

tumbuh maksimal adalah 15 21 mm. Larva Croci mempunyai lima instar. 

Lama masing-masing instar adalah 2,6 hari (berkisar 2-4 hari), 2,4 hari 

(berkisar 1-3 hari), 2 hari (berkisar 1-3 hari), 2,3 hari (berkisar 1-5 hari), dan 
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4,7 hari (berkisar 3-7 hari). Total periode larva meluas sampai 14 o hari 

(berkisar antara 11-17 hari) pada suhu 26,0 33,2 C dan RH 54,1 - 87,8 % 

(Othman, 1982), akan tetapi Van den Oever (1973) melaporkan bahwa 

periode larva bervariasi dari 10 - 14 hari pada o 16 22,5 C dengan RH 60-85% 

(Tabel 4). Kerusakkan yang disebabkan oleh ulat croci dapat menjadi serius, 

karena memilih daun yang muda dan titik tumbuh yang sukulen. 

 

 

 

 

 

 

 

             Ulat, Pupa dan Imago Crocidolomia binotalis 

D. Stadia Pupa  

Pupa terbentuk pada permukaan tanah. Pupa berwarna cokelat kekuningan, 

kemudian berubah menjadi cokelat gelap. Ukuran panjang pupa kira-kira 10 mm, 

dengan lebar 3 mm. Lama stadia pupa berkisar dari 9 sampai 13 hari dengan rata-

rata 10 o hari pada suhu 26,0-33,2 C, dengan RH 54,1-87,8% (Othman, 1982). 

Van den Oever (1973) melaporkan bahwa periode pupa o berkisar antara 13-18 

hari pada suhu 16-22,5 C, dengan RH 60- 85%. 
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E. Stadia Dewasa 

 Ngengat betina muncul kira-kira satu hari sebelum ngengat jantan (Van den 

Oever, 1973). Dewasa mempunyai toraks berwarna hitam, dan abdomen berwarna 

cokelat kemerahan. Pada abdomen betina dewasa muncul ovipositor berbentuk 

lengkung. Ukuran betina secara umum lebih besar dari pada jantan. Ngengat 

bersifat nocturnal, tetapi tidak tertarik pada cahaya buatan. Pada siang hari, 

ngengat bersembunyi di bawah daun dan akan terbang bila diganggu. Pola warna 

sayap depan ngengat jantan lebih jelas dibandingkan ngengat betina. Ngengat 

jantan dapat dikenali secara mudah dengan suatu tumpukan rambut rambut hitam 

pada margin anterior pada kedua sayap depan. Jantan mempunyai tubuh lebih 

panjang (11,4 mm) dari betina (9,6 mm). Secara visual, betina mempunyai 

abdomen yang lebih besar dibandingkan jantan. 

F. Kawin, Peletakkan Telur, dan Fekunditas Thayib (1983) melaporkan bahwa 

rasio sex C. binotalis yaitu jantan : betina 1 : 1. Ngengat kawin pada 2-3 hari 

setelah pemunculannya. Di lapangan, kawin selalu terjadi sekitar tengah malam 

hingga sebelum pagi. Di laboratorium, kawin dapat terjadi pada siang hari dalam 

tempat yang gelap. Peletakkan telur biasanya dilakukan pada malam hari pada satu 

hari setelah kopulasi selama 2-4 hari. Othman (1982) melaporkan bahwa betina 

dapat menghasilkan 2 - 21 kelompok telur mengandung 60 - 598 telur bila diberi 

makan madu, dan 1 - 13 kelompok telur mengandung 11 294 telur bila tidak diberi 

makan madu. Periode peletakkan telur adalah 3 - 10 hari bila diberi makan madu, 

dan 1 - 7 hari bila tidak diberi madu. Rentang hidup jantan, dan betina kawin 

masing-masing selama 6 - 30 hari, dan 8 - 26 hari bila madu diberikan, serta 3 - 23 
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hari, dan 3 -14 hari bila tidak tersedia madu. Peranan larutan madu (madu air 

destilasi = 1:1) sangat penting dalam pembiakan masal C. binotalis. o Di bawah 

kondisi laboratorium (16-22,5 C, dan RH 60- 85%), van der Oever (1973) 

melaporkan bahwa siklus hidup total C. binnotalis berkisar 30-41 hari. Tetapi 

Othman mencatat bahwa o pada kondisi suhu 26,0-33,2 C, dan RH 54,1-87%, 

lama satu generasi berkisar dari 26 sampai 32 hari (rata-rata 28 hari) (Tabel 4).  

G. Musuh Alami  

1. Parasitoid 

 Beberapa parasitoid larva C. binotalis telah di koleksi dari Sindanglaya (daerah 

Segunung) dari tahun 1927 sampai 1931, dan disimpan di Lembaga Penelitian 

Tanaman Pangan Bogor yaitu Sturmia inconspicuoides Bar. (Diptera : 

Tachinidae), Inareolata argenteopilosa Cam. (Hymenoptera: Ichneumonidae), 

Mesochorus sp., Atrometus sp., dan Chelonus tabonus (Sonan) (Sastrosiswojo dan 

Setiawati, 1990). Menurut Van den Oever (1973), I. argenteopilosa menyerang 

larva instar kedua dan ketiga, sedangkan S. inconspicuodes menyerang larva instar 

ketiga dan keempat. Kecepatan parasitasi kedua spesies ini rendah, yaitu 1,6 % 

untuk I. argenteopilosa dan 4,4% untuk S. inconspicuoides. Othman (1982) 

melaporkan bahwa I. argenteopilosa lebih utama dibandingkan S. incospicuoides.  

ari larva yang yang dikoleksi di lapangan, ia menemukan bahwa persentase I. 

argenteopilosa berkisar dari 1,1 sampai 7,2 % sedangkan S. inconspicuodes 

berkisar dari 0 4,1 %. Di bawah kondisi laboratorium I. argenteopilosa dapat 

memparasit larva instar pertama sampai ketiga. Akan tetapi parasitoid tampaknya 
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lebih memilih larva umur 2 hari yang mempunyai kulit yang lebih tipis dan lunak 

dibandingkan larva yang lebih tua. 

Persentase parasitasi menurun dengan umur larva. Persentase parasitasi juga 

menurun dengan peningkatan populasi inang. Kecepatan parasitasi paling tinggi 

adalah 31,1% pada saat rasio parasitoid inang 1:10. Lamanya siklus hidup I. 

argenteopilosa di bawah kondisi laboratorium (26,0-33,2
o
C, dan RH 54,1 87 %) 

adalah 16-21 hari (Tabel 5). Lama hidup dewasa untuk jantan dan betina kawin 

adalah 3 17 hari.  

1. Predator  

Van den Oever (1973) mencatat bahwa dari hasil observasi lapangan, hanya 

pemangsaan oleh larva kumbang hitam (Coleptera : Carabidae) yang terjadi. 

Kemampuan memangsa tidak diketahui.  

2. Patogen 

Selama 2 tahun studi bionomi C. binotalis, Thayib (1983) mengkoleksi larva sakit 

yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Hasil dari isolasi dan pengujian 

mikroskopis menunjukkan bahwa specimen yang mati diinfeksi oleh Proteus spp., 

Achromobacter sp., dan Bacillus sp (bakteri)., dan jamur dari genera Aspergillus, 

Fusarium, dan Penicillium. Percobaan reinfeksi menunjukkan bahwa virulensi 

patogen tidak konsisten, khususnya bila kelembapan relatif tidak tinggi. 
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H. Ekologi  

a. Distribusi Geografis  

Crocidolomia binotalis merupakan hama tanaman krucifer dengan penyebaran 

yang luas di dunia, di daerah tropis, dan daerah beriklim sedang. Daerah 

penyebaran hama ini dilaporkan seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, 

Afrika Selatan, Tanzania, dan pulau Pasifik (Dammerman, 1929; Kalshoven, 

1981). b. Kejadian Musiman Kejadian musiman C. binotalis telah di teliti pada 

tanaman kubis di Segunung, Indonesia (Ketinggian 1100 m) (Van den Oever, 

1973; Sudarwohadi, 1975; Thayib, 1983). Puncak oviposisi ada di bulan Pebruari, 

Mei, dan Juli-Agustus. Perkembangan larva yang tinggi ada di bulan Maret, Juni, 

dan Agustus. Ada korelasi negatif antara populasi C. binotalis dengan curah hujan. 

Semakin tinggi curah hujan, semakin meningkat mortalitas larva. 

 

3.   Ulat Grayak, Spodoptera litura (Fabricius) 

A. Klasifikasi  

Herbison-Evans dan Crossley (2000) mengklasifikasikan ulat grayak sebagai 

berikut : Kingdom : Animalia Filum : Arthropoda Klas : Insekta Bangsa (Ordo) : 

Lepidoptera Suku (Famili) : Noctuidae Sub famili : Acronictinae Marga (Genus) : 

Spodoptera litura Fabricius, Sinonim : Prodenia tasmanica  

B. Stadia Telur  

Telur berwarna putih, dan berbentuk bulat dengan diameter 0,5 mm. Telur 

diletakkan berkelompok dan ditutupi oleh rambut halus yang berwarna 

kecokelatan tidak teratur di bawah daun (Herbison-Evans dan Crossley, 2000). 
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Dalam satu kelompok telur terdapat sekitar 350 butir telur. Total produksi telur 

seekor betina sekitar 2000 3000 butir (Kalshoven, 1981). Stadium telur 

berlangsung kira-kira 3 hari (Harahap, 1994). 

C. Stadia Larva  

Larva yang baru keluar dari telur hidup bergerombol di permukaan bawah daun 

dan menggerogoti epidermis daun. Setelah beberapa hari mulai hidup berpencar. 

Stadia larva terdiri dari lima instar. Kemampuan merusak hama ini tergantung 

pada perkembangan instarnya. Pada larva instar kedua atau ketiga mungkin hanya 

memakan dengan meninggalkan tulang-tulang daun. Namun pada instar keempat 

dan kelima larva memakan seluruh daun sampai ke tulang-tulang daun. 

Larva instar pertama dan kedua mempunyai tubuh yang licin dengan suatu pola 

garis hijau, kuning dan merah, dan dengan suatu bercak gelap pada mesotoraks. 

Warna larva instar ketiga cokelat dengan tiga garis kuning tipis bagian bawah 

punggung. Satu pada bagian tengah, dan satu pada masing-masing sisi tubuh larva, 

suatu baris titik hitam ada sepanjang masing-masing sisi tubuh, dan suatu baris 

segitiga gelap yang menyolok menghiasi masing-masing sisi punggung. 

D. Stadia Pupa 

Larva menggali tanah di bagian bawah tanaman kira-kira beberapa sentimeter dan 

membentuk pupa tanpa membentuk kokon. Pupa berwarna cokelat gelap. Pupa 

berubah menjadi imago sekitar 7 hari. 

E. Stadia Dewasa 

Dewasa ulat grayak berupa ngengat kuat yang cukup besar dengan panjang kira-

kira 2 cm. Ngengat aktif pada malam hari dan beristirahat selama siang hari. 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 139 

Selama istirahat sayapnya dilipat mendatar menutupi bagian punggungnya. 

Warnanya bermacam-macam dari cokelat merah pucat sampai cokelat gelap atau 

cokelat ungu gelap (Bappenas, 1991). Daur hidup dari telur sampai dewasa 

lamanya 30  hari. 

 

 

 

 

 

                        Spodoptera litura pada kubis 

F. Tanaman Inang 

Ulat grayak memakan hampir semua tanaman herba, dan merupakan hama dunia 

pada tanaman kapas (Gossypium, Malvaceae), tembakau (Nicotiana tabacum, 

Solanaceae), tomat (Lycopersicun esculentum, Solanaceae), kubis (Brassica 

oleraceae, Brassicaceae), kubis bunga (Brassica botrytis, Brassicaceae), kacang 

tanah (Arachis hypogaea, Fabaceae), buncis (Phaseolus vulgaris, Fabaceae), 

pisang (Musa sp., Musaceae), Strawberi (Fragaria, Rosaceae), apel (Malus 

pumila, Rosaceae), selada (Lactuca sativa, Asteraceae), Zinbia elegans 

(Asteraceae), dahlia (Dahlia pinnata, Asteraceae), Alocasia macrorrhiza 

(Araceae), Pelargonium x zonale (Geraniaceae), dan beberapa tanaman kebun 

lainnya (Herbison-Evans dan Crossley, 2000). 
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4.   Ulat Tanah, Agrotis ipsilon 

A. Klasifikasi 

Ulat tanah, A. ipsilon oleh Herbison-Evans & Crossley (2000) diklasifikasikan 

berasal dari :  

Kingdom : Animalia  

Filum : Arthropoda  

Klas : Insekta Bangsa 

Ordo : Lepidoptera Suku  

Famili : Noctuidae  

Sub family : Noctuinae  

Marga (Genus) : Agrotis   

Spesies : Agrotis ipsilon (Hufnagel). 

B. Stadia Telur  

Betina meletakkan telur sebanyak sekitar 1.500 telur dalam kelompok 10 sampai 

15 pada daun atau batang dekat tanah. Telur berbentuk bulat kecil bergaris tengah 

0,5 mm berwarna kuning muda. Perkembangan embrio berakhir empat sampai 

lima hari. 

C. Stadia Larva 

Setelah telur menetas, larva muda memakan pada permukaan daun untuk jangka 

waktu yang pendek, tetapi larva yang lebih tua turun ke tanah, membuat saluran ke 

dalam tanah, bersembunyi pada sisa-sisa tanaman atau bongkahan tanah dan 

muncul ke permukaan pada malam hari untuk makan (Kerns, 2000). Larva 

mengigit daun, tangkai daun, dan pangkal batang tanaman, akibatnya tanaman 
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menjadi roboh dan mengalami kematian. Kehilangan hasil dapat sangat serius 

pada lahan tanaman yang kaya bahan organik, yang mana ngengat tertarik untuk 

meletakkan telur pada lahan yang kaya akan bahan organik. 

Larva berukuran panjang 45 mm, berwarna abu-abu atau cokelat berbelang. 

Kepala berwarna cokelat kekuningan. Larva cenderung melengkung ke dalam 

bentuk C bila larva diganggu. 

                                                       

 

 

 

 

Imago Agrotis ipsilon                                   Pupa Agrotis ipsilon 

 

D. Stadia Pupa dan Imago 

Larva ulat tanah membentuk pupa di dalam tanah.  Dewasa yang keluar dari pupa 

mempunyai rentang sayap 45 mm, sayap depan berwarna cokelat, terdapat daerah 

yang lebih terang pada seperempat bagian apikal. Pada masing-masing sayap depan 

mempunyai bintik yang seragam yang jelas yang diperluas dengan segitiga hitam 

selender. Sayap belakang berwarna antara abu-abu dan cokelat pucat, berwarna agak 

gelap pada bagian ujung, dengan vena yang gelap (Herbison-Evans & Crossley, 

2000). Ngengat bersifat nocturnal, dan dapat melakukan perjalanan sepanjang tahun. 

Pada musim semi spesies ini dari Francis bermigrasi ke utara dan berpencar di Afrika, 

dan pada daerah mediterania yang panas, imago kembali ke arah selatan pada musim 
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gugur. Migrasi dapat terjadi untuk beberapa generasi. Di Francis, hama ini sangat 

menderita pada musim dingin (Anonim, 2000). 

E. Tanaman Inang 

Agrotis ipsilon merupakan spesies hama yang menyebar secara luas pada beberapa 

tanaman pertanian seperti kedelai (Glycine max, Fabaceae), kentang (Solanum 

tuberosum, Solanaceae), tomat (Lycopersicum esculentum, Solanaceae), buncis 

(Phaseolus vulgaris, Fabaceae), kubis (Brassica oleraceae, Brassicaceae), kol 

kembang (Brassica botrytis, Brassicaceae), strawberi (Fragaria sp., Rosaceae), 

jagung (Zea mays, Poaceae) (Herbison-Evans & Crossley, 2000). 

4. Hellula undalis (F.) 

A. Stadia Telur  

Telur H. undalis berbentuk oval, dengan panjang sekitar 0,44 mm dan diameter 0,32 

mm. Telur yang baru diletakkan berwarna putih, berubah menjadi kemerah mudaan 

terang, kemudian merah kecokelatan sebelum menetas. Telur diletakkan secara 

tunggal atau dalam barisan dua atau tiga baris (Sivapragasan dan Abdul Aziz. 1990). 

Telur biasanya diletakkan pada daun yang lebih muda (Anonim, 1997). Lama 

perkembangan bervariasi tergantung pada stadia. Lama inkubasi telur adalah 3 hari 

dengan rata-rata viabilitas telur 60 % (Sivapragasan dan Aziz, 1990). 

B. Stadia Larva 

 Stadia larva terdiri dari lima instar, instar pertama biasanya menggorok daun. Lama 

instar pertama adalah 3 hari. Larva instar kedua berkisar antara 1 3 hari, instar ketiga 

2 - 5 hari, instar ke empat dari 2 3 hari, instar kelima dari 3 sampai 5 hari. Larva 

berwarna kekuningan dengan garis cokelat. 
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C. Stadia Pupa  

Pembentukan pupa terjadi di dalam tanah atau di bawah sisa-sisa daun. Sebelum 

terbentuk pupa, lebih dulu terbentuk prapupa dalam periode waktu yang singkat 

sekitar satu hari. Rata rata periode pupa 8,5 hari. Periode perkembangan keseluruhan 

adalah 26 hari pada kubis. 

E. Stadia Imago (Dewasa)  

Dewasa H. undalis berupa ngengat berwarna keabu-abuan berukuran panjang 6 - 7 

mm, dengan rentang sayap 14 - 15 mm. Sayap depan mempunyai tanda 

bergelombang dengan bintik yang berbentuk lonjong yang sangat jelas pada kira-kira 

sepertiga panjang sayap depan dari ujung. Pada betina yang baru muncul tanda ini 

relatif lebih gelap dibandingkan jantan. Lama hidup stadia dewasa sekitar 7 hari 

untuk jantan dan betina (Sivapragasan dan Abdul Aziz, 1990). 

 

F. Pengendalian Hama Sawi dan kubis 

1. Pengendalian Secara Mekanik  

Mengambil kelompok telur dan larva-larva instar awal dari C. binotalis dianjurkan 

oleh Rueda dan Shelton (1995). Larva larva instar awal yang masih bersifat 

gregarious mempermudah deteksi, pengambilan dan pemusnahan larva. Setiap orang 

dengan waktu kurang lebih 3 jam dapat memonitor 2.000 tanaman dan membuang 

kelompok larva hama ini dengan tangan. Kegiatan ini dapat dilakukan sebanyak 3 

kali setiap minggu. Kegiatan ini dapat menurunkan kepadatan populasi ulat Croci. 

Aktivitas ini dapat juga dilakukan terhadap hama lain seperti pada ulat grayak, S. 

litura dan ulat H. Undalis. 



                                                                      Hama Penting Tanaman Utama Dan Taktik Pengendaliannya 144 

2. Pengendalian dengan Cara Bercocok Tanam 

 A. Penentuan Waktu Tanam  

Penanaman sawi pada saat musim hujan dapat mengurangi serangan ulat P. xylostella 

pada tanaman sawi, karena pada saat terjadi hujan ulat mengalami kematian akibat 

derasnya air hujan. 

B. Penentuan Jarak antara Pembibitan dengan Pertanaman  

Lokasi pembibitan sebaiknya berjarak yang cukup jauh dari pertanaman yang lebih 

tua, dan pertanaman sawi yang baru ditanam, agar tanaman sawi muda dapat bebas 

dari hama sebelum ditanam di lahan pertanaman. Dari hasil penelitian beberapa 

kejadian menunjukkan bahwa serangan ulat tritip, P. xylostella dimulai pada stadia 

pembibitan yang diserang oleh ulat tersebut. 

 

C. Tumpangsari antara Tanaman Sawi dengan Tanaman Lain  

Banyaknya jenis tanaman yang mengandung senyawa kimia dan bekerja sebagai 

bahan penolak serangga yang dapat ditumpangsarikan dengan tanaman sawi sehingga 

dapat menolak datangnya imago serangga hama atau menolak serangga hama untuk 

bertelur. Dari hasil penelitian Talekar et al., (1986), barley (Hordeum vulgare), Dill 

(Anethum graveolens), bawang putih (Allium sativum) Oat (Avena sativa), Safflower 

(Carthamus tinctorius) dan tomat (Lycopersicon esculentum) dapat menurunkan 

populasi larva dan pupa P. xylostella terutama pada saat populasi tinggi.  
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D. Irigasi Pertanaman 

Irigasi sprinkler dapat mengurangi sejumlah ulat yang menyerang tanaman sawi di 

lapangan. Apabila irigasi diaplikasi pada saat menjelang malam (petang) maka akan 

dapat membatasi aktivitas dewasa (kupu-kupu).  

E. Penentuan Lokasi Pertanaman  

Tanaman yang lebih tua biasanya menjadi sumber inokulum bagi pertanaman yang 

masih muda. sehingga untuk menentukan lokasi pertanaman, sebaiknya pertimbangan 

arah angin yaitu yang dapat mencegah terbawanya imago terbang ke arah pertanaman 

yang baru.  

F. Pemberian Bahan Organik  

Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang mempunyai kemampuan yang 

baik untuk bertahan terhadap serangan serangga hama dan penyakit. Sebelum tanam, 

tanah sebaiknya diberi bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang yang 

mampu mensuplai hara esensial. Hara yang berasal dari bahan organik akan dilepas 

secara perlahan, sebaliknya pupuk sintetik menyediakan hara yang cepat. 

G. Rotasi Tanaman  

Penanaman jenis-jenis tanaman sayuran lain atau jenis tanaman lain setelah tanaman 

sawi dapat mengurangi serangan hama pada pertanaman sawi selanjutnya. Jenis 

tanaman yang digunakan adalah jenis tanaman yang bertindak sebagai inang hama 

yang berbeda dengan tanaman sawi seperti jagung, dan bawang putih. Penanaman 

jenis tanaman yang berperan sebagai inang hama yang sama dengan tanaman sawi 

justru akan meningkatkan serangan yang lebih tinggi untuk beberapa hama tertentu, 
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misalnya rotasi tanaman sawi dengan bayam akan menjadi sumber inokulum ulat 

grayak untuk tanaman sawi. 

H. Penggunaan Tanaman Perangkap  

Tanaman perangkap yang dapat digunakan untuk mengendalikan P. xylostella yaitu 

"rape" (Brassica campestris spp. oleifera (Metzg.) Sink.), dan white mustard (B. 

hirta) yang ditanam sebelum tanaman sawi ditanam. Tanaman perangkap ini juga 

dapat berperan untuk melakukan konservasi musuh alami yaitu makanan awal bagi 

perkembangan musuh alami. Beberapa syarat agar suatu jenis tanaman perangkap 

dapat digunakan sebagai tanaman perangkap hama adalah : a) Lebih disukai atau 

memiliki daya darik yang lebih tinggi dibandingkan tanaman utamanya. b) 

Mempunyai nilai ekonomi lebih rendah daripada tanaman utamanya. c) Tanaman 

perangkap harus mudah dibudidayakan dan dikembangbiakan. d) Tanaman perangkap 

yang digunakan bukan merupakan tumbuhan pengganggu atau jenis tanaman yang 

dapat menyaingi tanaman utamanya. 

I. Sanitasi Daerah Pertanaman  

Ulat Tritip, P. xylostella setelah panen biasanya bertahan pada sisa-sisa tanaman yang 

tidak terangkut dan berpindah ke plot tanaman berikutnva. Dengan membuang dan 

memusnahkan sisa-sisa pertanaman maka akan dapat menurunkan populasi awal dari 

ulat P. Xylostella. Pembuangan, dan penghancuran sisa-sisa rumput rumputan 

(gulma), sisa tanaman setelah panen, dan pembajakan tanah juga dapat mengurangi 

serangan ulat tanah, A. Ipsilon. 
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3. Pengendalian dengan Menggunakan Varietas Tahan  

Penelitian mengenai ketahanan berbagai kultivar tanaman krusifer dilakukan oleh 

Sastrosiswojo et al., (1987) dan mendapatkan bahwa varietas Caisim, Green Rocket, 

dan Pak Choy Green mempunyai kemampuan resistensi sedang (moderately resistant) 

terhadap P. xylostella. Penggunaan varietas tahan ini penting dalam rangka 

menurunkan kecepatan berkembangbiak dari serangga hama pada pertanaman sawi. 

4. Pengendalian Hayati 

Penelitian mengenai pengendalian hayati lebih banyak diarahkan kepada penelitian 

penggunaan parasitoid, dan patogen serangga untuk mengendalikan P. xylostella. 

Penelitian pemanfaatan musuh alami banyak diarahkan kepada pemanfaatan 

Diadegma semiclausum (Sastrosiswojo dan Eveleens, 1977; Prabanigrum dan 

Sastrosiswojo, 1996; Abn dan Omoy, 1995), dan Cotesia plutellae terhadap larva P. 

xylostella (Abn, dan. Omoy, 1995). Penelitian mengenai efesiensi parasitoid telur P. 

xylostella telah pula dilakukan oleh Burhan (1998). Hasil penelitian Sastrosiswojo, 

dan Eveleens (1977) yang mengevaluasi efektivitas dan penyebaran parasitoid 

Diadegma eucerophaga Horstm. Mendapatkan bahwa parasitoid tersebut paling 

efektif di daerah Jawa Barat, kurang efektif di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan 

paling tidak efektif di Sumatera Barat. Parasitoid Diadegma tidak ditemukan di 

daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian Prabaningrum dan Sastrosiswojo (1997), 

tentang metode perbanyakan D. semiclausum di lapangan dan pemanfaatannya untuk 

pengendalian P. xylostella pada pertanaman kubis, mendapatkan bahwa perlakuan 10 

pasang P. xylostella + 40 pasang D. semiclausum adalah paling efektif dan efesien. 

Pelepasan parasitoid tersebut, mampu menekan populasi, dan intensitas serangan P. 
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xylostella serta mampu mengurangi penggunaan insektisida sebesar 50 % 

dibandingkan dengan penggunaan insektisida berdasarkan ambang ekonomi. 

Disamping parasitoid Diadegma semicalusum, Oleh Abn dan Omoy (1995) telah juga 

dievaluasi kemampuan memparasit C. plutellae terhadap P. xylostella dan 

pengaruhnya terhadap D. semiclausum yang dilakukan di kebun percobaan Sub Balai 

Penelitian Hortikultura Segunung, dan mendapatkan bahwa tingkat serangan P. 

xylostella yang rendah menyebabkan C. plutellae tidak mampu memparasit, selain itu 

C. plutellae tidak berpengaruh terhadap kemampuan parasitisme D. semiclausum. 

Hasil penelitian Burhan (1998) yang meneliti mengenai efisiensi 

Trichogrammatoidea bactrae nagaraja sebagai agen pengendali hayati telur P. 

xylostella mendapatkan bahwa, efesiensi mencari inang T bactrae meningkat dengan 

meningkatnya kepadatan populasi parasitoid dan rata-rata kemampuan membunuh 

inang oleh seekor parasitoid adalah 0,21 telur, rata rata jumlah imago yang ada di 

dalam telur P. xylostella yaitu 1,2 ± 0,49 parasitoid. Penelitian mengenai pengaruh 

musuh alami juga telah dilakukan di Okayama, Jepang oleh Wakisaka et al. (1990), 

dan mendapatkan bahwa persentase parasitisme C. plutellae, Diadromus sublicornis 

dan Tetrastichus sokolowski tinggi pada musim panas.  Temperatur yang lebih tinggi 

dari 300C menunda perkembangan dan mengurangi bertahan hidup stadia pradewasa 

dan fekunditas betina. Parasitoid larva Sturmia sp. dan Inareolata sp. merupakan 

parasitoid C. binotalis dan menekan populasi hama tersebut masing-masing sebesar 

16% dan 25% (Thayib, 1983). Parasitoid Aphidius dan predator larva Syrpidae, 

kumbang (Coccinella transversalis dan Micromus pusillus) diketahui merupakan 

musuh-musuh alami nimfa Myzus persicae. 
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Teknologi perbanyakan parasitoid ulat P. xylostella yaitu D. semiclausum dapat 

mengikuti cara perbanyakan D. semiclausum untuk mengendalikan ulat pemakan 

daun kubis (Prabaningrum dan Sastrosiswojo, 1997), yaitu sebagai berikut : 

Pembiakan Masal di Laboratorium : 

1. Kokon parasitoid D. semiclausum dimasukkan ke dalam kurungan. Di dalam 

kurungan disediakan larutan madu 30% yang dioleskan pada lembaran plastik dan 

ditempelkan pada sisi bagian dalam kurungan, sebagai makanan parasitoid 

dewasa. Larutan madu harus diganti setiap hari agar kemampuan bertelur 

parasitoid optimal. Selanjutnya ke dalam kurungan tersebut dimasukkan 5 pot 

tanaman sawi yang berisi ulat daun sawi instar ke-2 pembiakkan masal untuk 

diparasitasi oleh D. semiclausum.  

2. Setelah dua sampai tiga hari, semua tanaman sawi beserta ulat daun sawi yang 

telah diparasit dipindahkan ke dalarn kurungan lain. Ulat-ulat tersebut dipelihara 

sampai menjadi kokon parasitoid. Selanjutnya kurungan diisi kembali dengan pot 

tanaman sawi yang telah berisi ulat daun sawi instar ke-2. Demikian seterusnya. 

3. Kokon parasitoid dapat digunakan untuk pelepasan di lapangan atau disimpan 

dalam lemari pendingin pada. suhu 7 - 10°C. 

Pembiakan Masal Di Lapangan dan Pelepasan Parasitoid 

1. Disiapkan 6 (enam) tanaman sawi yang ditanam dalam pot atau polybag dan 

telah berumur 4 minggu.  

2. Dibuat sungkup kasa nilon berukuran panjang 1,5 m; lebar 1,4 m; dan tinggi 

0,75 m.  
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3. Dikumpulkan kepompong P. xylostella sebanyak 20 ekor dan kokon D. 

semiclausum sebanyak 80 ekor yang berwarna coklat tua.  

4. Sungkup kasa dengan kerangka bambu dipasang di tengah tengah pertanaman 

sawi. Per hektar dibutuhkan ± 5 buah sungkup. 

5. Tanaman sawi dan pupa P. xylostella dimasukkan ke dalam sungkup tersebut. 

Pada sisi dalam sungkup digantungkan selembar plastik yang telah diolesi dengan 

larutan madu 30%, untuk makanan P. xylostella dan D. semiclausum.  

6. Lima hari kemudian, kokon D. semiclausum dimasukkan ke dalam sungkup 

tersebut.  

7. Larutan madu di dalam sungkup kasa diganti setiap minggu. Diusahakan agar 

predator seperti semut, laba-laba dan katak tidak mengganggu perbanyakan ini. 

8. Tiap minggu setelah tanam sawi, sungkup kasa dibuka, agar parasitoid hasil 

perbanyakan menyebar ke pertanaman sawi. Pada hari itu juga, sungkup kasa 

dipindahkan ke tanaman sawi yang lain dan dilakukan pembiakan yang kedua. 

Kegiatan selanjutnya seperti pada butir 3 sampai 7. 

 

5.   Pengendalian Kimiawi 

A. Pengendalian Dengan Menggunakan Insektisida 

Penelitian mengenai pengaruh insektisida organik terhadap P. xylostella sangat 

banyak dilakukan, antara lain penelitian toksisitas avermectin, abamectin, dan 

MK-243 (Lasota et al., 1996), reduksi ulat P. xylostella oleh aplikasi 

methamidophos, methomyl + Bt, Parathion + endosulfan, Bt, Parathion + Bt, clan 

Parathion (Eckenroe et al., 1981), pengaruh beberapa insektisida yaitu 
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metamidofos, asefat, fenvalerat, sipermetrin, dan trifluron (Sastrosiswojo dan 

Koestoni, 1983), Bt var. aizawai, Bt. Strain GC 91, derivat benzamide, 

permitrin, deltametrin, profenofos, dan diafeturon (Udiarto dan Sastrosiswojo, 

1997), bancol (Dibyantoro dan Suparman, 1992), tefluazuron, flufenoxuron, 

chlorfluazuron (Soeriaatmadja dan Duskano, 1990), IGR-OME 134, dan 

fluvalinate (Dibyantoro, 1988), diazinon (Machfud et al., 1982) terhadap larva P. 

xylostella. Berdasarkan hasil penelitian Lasota et al., 1996, avermectin sangat 

berpotensi untuk mengendalikan larva P. xylostella, sedangkan LC50 abamectin 

berkisar antara 0,4 - 44,0 ng (ai)/ml, dan MK-243 berkisar antara 0,2 sampai 8,0 

ng (ai)/ml. Berdasarkan hasil penelitian Eckenroe et al., (1981), diantara 6 

insektisida yang diujikan methamidophos dapat mengurangi populasi larva P. 

xylostella sampai dengan 100 % pada tahun 1978, sedangkan pada tahun 1979 

hanya dapat mengurangi 97%. Dari hasil penelitian Sastrosiswojo dan Koestoni 

(1983), mendapatkan bahwa sipermetrin paling efektif membunuh larva P. 

xylostella dengan persentase kematian 91,0%, diikuti oleh fenvalerat sebesar 54,5 

% (efektivitas sedang), sedangkan metamidofos, asefat, dan trifluron tidak atau 

kurang efektif. Hasil penelitian Udiarto dan Sastrosiswojo (1997), LC50 Derivat 

benzamide paling rendah yaitu 12,5 ppm, diikuti oleh Bt. var. aizawai 125 ppm, 

Bt. strain GC-91 187,5 ppm, diafenturon 1.000 ppm, permetrin 3.125 ppm, dan 

deltametrin 3.125 ppm. Soeriaatmadja dan Duskarno (1990) yang meneliti efikasi 

teflubenzuron, flufenoxuron dan chlorfluazuron mendapatkan bahwa ketiga 

insektisida tersebut efektif untuk mengendalikan P. xylostella dan C binotalis 

pada kubis. Insektisida flufenoxuron dengan dosis 20 g b.a./ha menghasilkan 
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kubis lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain. Penelitian mengenai kemempanan 

insektisida biologi telah pula dilakukan yaitu aplikasi B. thuringiensis terhadap 

larva P. xylostella yang dilakukan oleh Sastrosiswojo (1977), Dibyantoro dan 

Satrosiswojo (1988), Setiawati dan Sastrosiswojo (1992), Mujiono et al. (1993), 

Mashuri et al. (1997). Hasil penelitian Dibyantoro dan Sastrosiswojo (1988), 

mendapatkan bahwa pada evaluasi Bactospein di laboratorium menunjukan 

bahwa Bactospein dapat menyebabkan mortalitas yang tinggi terhadap larva P. 

xylostella. Hasil penelitian Setiawati dan Sastrosiswojo (1992) mendapatkan 

bahwa Thuricide HP dengan dosis 0,5 kg/ha dan 2,0 kg/ha serta Bactospein WP 

dengan dosis 2,0 kg/ha dan Dipel WP dengan dosis 1,00 kg/ha efektif dan dapat 

menekan populasi P. xylostella dan C. binotalis. Thuricide HP dengan dosis 2,0 

kg/ha adalah yang paling efektif dan dapat mempertahankan hasil panen sebesar 

22,4 ton/ha. Hasil penelitian Mujiono et al. (1993) menunjukan bahwa insektisida 

nabati azadirachtin/Nimba dengan dosis 60 kg biji/ha, dan mikroba. B. 

thuringiensis/Bactospein WP dengan konsentrasi 1,50 g/1 lebih mempan 

dibanding insektisida senyawa kimia sintetis yaitu fenitrothion (2 cc/1), dan 

klorpirifos (2 cc/1). 

Pencampuran insektisida B. thuringiensis dengan insektisida kimia telah 

dilakukan oleh Satrosiswojo et al. (1977), dan mendapatkan bahwa populasi P. 

xylostella dapat ditekan secara efektif oleh Dipel (0,2% produk) dan campuran 

Dipel/insektisida kimia (masing-masing terdiri dari diethquinalphlone (0,025% 

bahan aktif), metamidophos (0,02% bahan aktif) dan triazophos (0,02% bahan 

aktif), serta metamidophos (0,04 % bahan aktif). Sedangkan penelitian mengenai 
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sinergisme beberapa insektisida telah diteliti oleh Uhan dan Sulastrini (1993), dan 

mendapatkan bahwa insektisida propenofos, deltametrin, kartap hydroklorida dan 

sinergis PB memberikan pengaruh sinergisme untuk masing-masing insektisida 

berturut-turut yaitu 2,93 kali, 5,06 kali, 1,94 kali, dan 1,59 kali. Kombinasi antara 

klorpirifos dengan deltametrin (3000 ppm) merupakan kombinasi yang paling 

baik untuk mengendalikan larva P. xylostella.  

 

B. Pengendalian Menggunakan Feromon 

Feromon adalah semiokemikal yang digunakan untuk komunikasi intraspesifik antara 

individu-individu dari spesies (binatang) yang sama. Feromon sering kali disebut juga. 

"hormon luar" (ectohormone) (Shorey dan Gaston, 1967). Menurut Shorey dan Gaston 

(1967), ada dua jenis kelompok feromon yang mengakibatkan agregasi, yakni (1) 

feromon kelamin (sex pheromon) yang hanya dihasilkan oleh satu jenis kelamin binatang 

dan mengganggu prilaku kawin dari lawan jenisnya; (2) feromon agregasi (agregation 

pheromone), yang dihasilkan oleh satu jenis kelamin binatang tetapi mengakibatkan 

respon untuk berkumpul pada individu-individu dari kedua jenis kelamin spesies tersebut. 

Menurut Metcalf dan Metcalf (1975) ada empat macam feromon, sebagai berikut :(1) 

Feromon kelamin (sex pheromone), sebagian besar serangga betina dari ordo Lepidoptera 

menghasilkan feromon betina pada kelenjar yang terletak di ujung abdomen; (2)Feromon 

tanda bahaya, yang dihasilkan oleh kelenjar mandibula, kelenjar "anal" (anal glands) atau 

penyengat, khususnya menyebabkan reaksi untuk terbang atau menyerang; (3) Feromon 

"trail marking", dihasilkan oleh semut dan rayap pencari makan, dan bersifat kurang 

persisten; dan (4) Feromon agregasi, yaitu berupa bahan kimia atau kombinasi bahan 
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kimia yang menyebabkan serangga datang bersama-sama. Penggunaan feromon dalam 

pengendalian hama mempunyai 2 cara yaitu (a) Berfungsi sebagai perangkap, dimana 

bahan kimia yang berperan sebagai feromon berfungsi sebagai penarik datang serangga 

ke tempat perangkap yang telah disediakan; (b) Berfungsi sebagai bahan yang berguna 

untuk mengganggu aktivitas serangga, misalnya untuk kawin. Dari hasil penelitian oleh 

Chow (1990) mendapatkan bahwa feromon sex (Z-11-16, Z-11-16: Ac) dengan dosis 

lima dan 50 mg, dan Z-9- 14:Ac dengan dosis 5 dan 10 mg pada jarak 6,3 atau 8,4 m 

menunjukan efek mengganggu. 

Disamping untuk pengendalian serangga hama, feromon juga dapat berperan dalam 

rangka pemantauan populasi ngengat P. xylostella jantan. Sebuah feromoid seks PX 

(dengan perangkap) diletakkan di tengah-tengah pertanaman kubis seluas 50 m2. Hasil 

tangkapan ngengat 20 ekor/perangkap setiap minggu setara dengan nilai AK 5 larva/10 

tanaman contoh serta dapat menghemat penggunaan insektisida sebesar 60 % 

(Sastrosiswojo dan Setiawati, 1991). Beberapa jenis feromon yang telah ditemukan pada 

hama lain antara lain (a) pada Agrotis ipsilon Hufnagel yaitu Z7-12Ac a ; Z9-14Ac a ; 

Z7-12Ac; Z9-14Ac;Z11-16Ac;Z11-14Ac-Z11- 16Ac;Z11-160H; sedangkan pada 

Spodoptera litura F, yaitu Z9E11-14Ac,dan Z9E12-14Ac. 
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BAB XI. P E N U T U P 

1. Hama yang banyak menyerang tanaman utama adalah 

Nemathelminthes/Ashelminthes, Mollusca, Arthropoda, dan Chordata.   Ketiga 

famili pertama karena tidak bertulang belakang dimasukkan ke dalam kelompok 

Invertebrata, sedangkan yang bertulang belakang dimasukkan dalam kelompok 

vertebrata. 

2. Pengendalian yang digunakan dalam pengendalian hama tanaman penting adalah 

secara fisik/mekanik dengan mengambil dengan tangan hama yang menyerang, 

secara kimiawi dengan menggunakan pestisida, dengan menggunakan varietas 

tahan hama, secara biologi dengan menggunakan agen hayati seperti parasitoid, 

predator dan patogen serangga, dengan cara bercocok tanam yaitu multiple 

cropping, dan pengaturan pengairan atau drainase, dengan menggunakan varietas 

tahan hama, pemupukan berimbang,  
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