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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan tanaman dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan

manusia untuk melindungi tanaman dari hambatan atau gangguan yang berasal

dari luar, yang dapat mengakibatkan tanaman tidak dapat menghasilkan produk

sesuai dengan yang diharapkan dilihat dari sisi kuantitas, kuantitas dan kontinuitas.

Gangguan dari luar tersebut dapar berupa gangguan atau serangan organisme

pengganggu tumbuhan (OPT) atau gangguan yang disebabkan dari faktor-faktor

non OPTseperti dampak fenomena iklim (kekeringan dan banjir), kebakaran lahan

atau kebun dan penjarahan.

Perlindungan tanaman mempunyai peranan yang sangat penting dan tidak dapat

dipisahkan dari usaha peningkatan produksi tanaman atau produksi pertanian.

Dengan demikian, perlindungan tanaman berperan didalam menjamin kepastian

hasil dan memperkecil resiko berproduksi suatu tanaman, karena walaupun

langkah-langkah lainnya dari budidaya suatu tanaman sudah dilakukan, seperti

penggunaan varietas unggul, cara penanaman, pemupukan, pengairan, penyiangan,

pemanenan dan pasca panen telah dilaksanakan dengan baik, tetapi pengendalian

OPT diabaikan, maka apa yang diberikan tidak berarti atau hilang.

Hama merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman yang umumnya

berupa binatang ataupun sekelompok binatang yang dapat menyebabkan

kerusakan pada tanaman budidaya dan menimbulkan terjadinya kerugian secara

ekonomis. Akibat serangan hama produktivitas tanaman menjadi menurun, baik

kualitas maupun kuantitasnya, bahkan tidak jarang terjadi kegagalan panen. Oleh

karena itu kehadirannya perlu dikendalikan, apabila populasinya di lahan telah

melebihi batas ambang ekonomik. Dalam kegiatan pengendalian hama,

pengenalan terhadap jenis-jenis hama (nama umum, siklus hidup, dan

karakteristik), inang yang diserang, gejala serangan, mekanisme penyerangan

termasuk tipe alat makan serta gejala kerusakan tanaman menjadi sangat penting

agar tidak melakukan kesalahan dalam mengambil langkah/tindakan pengendalian.

Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan

pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi.

Keberadaan gulma menurunkan hasil karena mengganggu pertumbuhan tanaman

produksi melalui kompetisi. Terdapat beberapa jenis tumbuhan dikenal sebagai

gulma utama, seperti rumput-rumputan, teki dan alang-alang. Ilmu yang
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mempelajari gulma, perilakunya, dan pengendaliannya dikenal sebagai ilmu

gulma.

Metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang

dimulai dari larva sampai dewasa. Metamorfosis terjadi pada serangga dan amfibi.

Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau

kepompong. Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk

serangga yang baru menetas (nimfa) tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga

dewasa (imago).

Patogen adalah organisme yang mempunyai kemampuan menyebabkan

penyakit dan biasanya pathogen dalam bentuk organism yang masih hidup oleh

karena itu disebut pula penyebab dari faktor biotik.. Penyebab penyakit yang

tergolong kedalam pathogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat

mikro dan mampu untuk menimbulkan penyakit pada tanaman atau tumbuhan.

Organisme yang tergolong patogen adalah jamur, bakteri, virus, mikoplasma dan

riketsia.

B. Tujuan Praktikum

1. Morfologi, Identifikasi Hama dan Gejala Kerusakan Tanaman

a. Pengenalan Hama Berdasarkan Ciri-ciri Morfologisnya

1) Mengenali dan menjelaskan ciri-ciri morfologis binatang hama.

2) Melakukan identifikasi beberapa kelompok binatang hama berdasarkan

ciri-ciri morfologisnya.

b. Tanda dan Gejala Serangan Hama Tanaman

1) Mengenal dan mempelajari tipe-tipe gejala serangan hama dari masing-

masing tipe alat mulut hama.

c. Kunci Determinasi Beberapa Ordo Serangga (Hama)

1) Melakukan identifikasi beberapa kelompok serangan hama sampai tingkat

ordo berdasarkan ciri-ciri morfologisnya.

2. Identifikasi Patogen

a. Gejala, Tanda Penyakit, dan Morfologi Patogen Tumbuhan

1) Mengenal tipe gejala, dan tanda penyakit tumbuhan yang umum.

2) Mengembangkan kecakapan mahasiswa dalam mendiagnosis penyakit

secara cepat berdasarkan deskripsi gejala dan tanda penyakit.

b. Medium Biakan

1) Mengenal prinsip dasar pembuatan medium biakan dan sterilisasi medium

dan alat.
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c. Sterilisasi

1) Mengenal prinsip-prinsip sterilisasi

d. Isolasi dan Inokulasi

1) Mempelajari beberapa cara isolasi dan inokulasi dari jamur dan bakteri

pathogen tanaman.

2) Mengenal beberapa teknik inokulasi

3) Mempelajari cara masuk pathogen ke dalam tubuh tanaman inang

4) Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inokulasi

buatan

3. Taktik Pengendalian OPT (musuh alami, pengenalan pestisida, metyl eugenol,

uji antagonis patogen)

a. Uji Antagonisme In Vitro

1) Mengenalkan pengaruh jasad antagonis terhadap pertumbuhan atau

perkembangan pathogen tanaman secara in vitro.

b. Pengenalan Musuh alami

1) Mengenali dan menjelaskan ciri-ciri morfologis musuh alami serangga

hama

2) Melakukan identifikasi beberapa musuh alami serangga hama

berdasarkan ciri-ciri morfologisnya.

c. Uji Efikasi Alat Perangkap Hama

1) Memperkenalkan kepada mahasiswa salah satu cara/alat perangkap hama

tanaman (lalat buah) dengan menggunakan senyawa methyl eugenol.

d. Pengenalan Pestisida

1) Memperkenalkan berbagai macam merk dagang pestisida dengan

informasi mengenai ketentuan cara penggunaan, jasad sasaran dan lain-

lain.

4. Gulma

a. Mengetahui jenis gulma, familia dan golongannya

b. Mengetahui dominasi penutupan (coverage) oleh jenis gulma tertentu pada

lahan

c. Mengetahui pengaruh penyemprotan herbisida terhadap gulma.
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II. HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

A. Morfologi, Identifikasi Hama dan Gejala Kerusakan Tanaman
1. Hasil Pengamatan

a. Pengenalan Hama, Tanda dan Gejala Serangannya

1) Tikus Sawah (Rattus-rattus argentiventer)

Gambar 1.1.1 Tikus Sawah (Rattus-rattus argentiventer)

Keterangan:
1. Kepala 6. Anus
2. Hidung 7. Kaki depan
3. Mata 8. Kaki belakang
4. Mulut 9. Perut
5. Telinga 10. Ekor

Taksonomi

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Rodentia

Famili : Muridae

Genus : Rattus-rattus

Spesies : Rattus-rattus argentiventer

Tipe alat mulut : Pengerat

Ciri-ciri :

a. Bulu tubuh bagian ventral berwana keabu-abuan

b. Mempunyai 2 gigi pengerat

c. Mempunyai 2 pasang kaki

d. Ekor lebih pendek dari tubuhnya
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2) Bekicot (Achatina fulica)

Gambar 1.1.2 Bekicot (Achatina fulica)

Keterangan:
1. Mata 5. Kaki semu
2. Tentakel 6. Cangkang
3. Mulut 7. Anus
4. Tubuh

Taksonomi

Filum : Mollusca

Kelas : Gastropoda

Ordo : Pulmonasa

Famili : Achatinidae

Genus : Achatina

Spesies : Achatina fulica

Tipe alat mulut : pengigit pengunyah (mandibulata)

Ciri-ciri :

a. Tubuh lunak dan bercangkang

b. Mempunyai tentakel yang ujungnya terdapat mata

c. Berjalan dengan kaki perut
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3) Burung Emprit (Munia sp.)

Gambar 1.1.3 Burung Emprit (Munia sp.)

Keterangan:
1. Kepala 5. Perut
2. Paruh 6. Kaki
3. Mata 7. Anus
4. Sayap 8. Ekor

Taksonomi

Filum : Aves

Kelas : Passeriformes

Ordo : Ploceidae

Famili : Estrididae

Genus : Munia

Spesies : Munia sp.

Ciri-ciri :

a. Tubuh ditutupi dengan bulu

b. Warna bulu bagian atas coklat, bagian bawah putih

c. Tipe mulut pemakan biji-bijian

d. Mempunyai paruh

e. Mempunyai sepasang kaki

f. Mempunyai sepasang sayap
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4) Belalang (Valanga nigricornis)

Gambar 1.1.4 Belalang (Valanga nigricornis)

Keterangan:
1. Kepala
2. Antena
3. Mata
4. Mulut
5. Thorax

6. Abdomen
7. Sayap
8. Tungkai
9. Ovipositor

Taksonomi

Filum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Orthoptera

Famili : Acrididae

Genus : Valanga

Spesies : Valanga nigricornis

Ciri-ciri :

a. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, thorax dan abdomen

b. Di bagian kepala terdapat mata, alat mulut dan antena

c. Di bagian thorax terdapat 3 pasang tungkai dan 2 pasang sayap

d. Tipe mulut penggigit pengunyah

e. Tipe metamorfosis paurometabola
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f. Sayap depan bertekstur keras (tegmina) dan sayap belakang

berupa selaput

5) Nematoda (Meloidogye javanica)

Gambar 1.1.5 Nematoda (Meloigdogyne sp.)

Keterangan:
1. Stylet
2. Konus
3. Knop
4. Silindris
5. Ventral
6. Dorsal
7. Anus

Taksonomi

Filum : Nematelminthes

Kelas : Nematoda

Ordo : Tylenchida

Famili : Heterodenidae

Genus : Meloidogyne

Spesies : Meloidogyne javanica

Ciri-ciri :

a. Tubuhnya semetri bilateral

b. Tubuhnya tidak bersegmen

c. Tipe mulut penusuk penghisap

d. Pada stylet terdapat konus, silindris dan knop

e. Tipe metamorfosis ametamorfosis
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6) Tungau (Tetranychus cinnabarinus)

Gambar 1.1.6 Tungau (Tetranychus cinnabarinus)

Keterangan:
1. Cephalothorax
2. Chelicerae
3. Pedipalpus
4. Abdomen
5. Kaki atau tungkai

Taksonomi

Filum : Arthropoda

Kelas : Arachnida

Ordo : Acarina

Famili : Tetranychidae

Genus : Tetranychus

Spesies : Tetranychus cinnabarinus

Ciri-ciri :

a. Tubuh terdiri dari cephalothorax dan abdomen

b. Tipe mulut haustelata (penusuk penghisap)

c. Tidak mengalami metamorfosis

d. Mempunyai 4 pasang tungkai

e. Alat mulut berupa
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Tanda dan Gejala Serangan Hama

1) Batang Padi Roboh

Gambar 1.1.7 Batang Padi Roboh

Tanda dan gejala :
 Padi roboh karena dikerat
 Batang patah dan rusak
 Kerusakan dimulai dari tengah lahan lalu ke bagian tepi

Hama :
Tikus (Rattus-rattus argentiventer)

2) Daun singkong sobek dan berlendir

Gambar 1.1.8 Daun singkong sobek dan berlendir

Tanda dan gejala :
 Daun rusak dan berlendir, jika lender sudah kering akan

mengkilap

Hama :
Bekicot (Achatina fulica)
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3) Bulir padi berkurang

Gambar 1.1.9 Bulir tanaman padi berkurang

Tanda dan gejala :
 Padi tidak bernas, karena burung memakan bulir-bulir pada

tanaman padi yang siap panen

Hama :
Burung emprit (Munia sp.)

4) Daun jeruk sobek

Gambar 1.1.10 Daun jeruk sobek

Tanda dan gejala :
 Daun sobek akibat bekas gigitan, gigitan dimulai dari tepi daun

Hama :
Belalang (Valanga nigricornis)



12

5) Puru akar

Gambar 1.1.11 Puru akar

Tanda dan gejala :
 Akar membengkak, tanaman layu

Hama :
Nematoda (Meloidogyne javanica)

6) Bercak merah pada daun singkong

Gambar 1.1.12 Bercak merah pada daun singkong

Tanda dan gejala :
 Terdapat bintik-bintik kemerahan pada belakang daun singkong

Hama :
Tungau merah (Tetranychus cinnabarinus)
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b. Kunci Determinasi Ordo, Tanda dan Gejala Serangan Hama
1) Kumbang Badak (Oryctes rhinoceros)

Gambar 1.2.1 Kumbang Badak (Oryctes rhinoceros)

Taksonomi
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Coleoptera

Keterangan
Jenis larva : Oligopoda
Jenis pupa : Eksarata
Tipe Metamorfosis : Holometabola
Tipe alat mulut : Pengunyah
Stadium hama merusak : Dewasa dan larva

Kunci Determinasi
1(a) Mempunyai 2 pasang sayap, sayap depan bertekstur seperti

mika/kulit, terutama di pangkal sayap, sayap belakang bersifat
membran

2(b) Alat mulut tipe pengunyah, mempunyai mandible
4(a) Sayap depan seperti mika/tanduk tanpa vena (elytra), sayap

belakang bersifat membran dengan sedikit vena
(Coleoptera)
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2) Kupu-kupu (Erionota thrax)

Gambar 1.2.2 Kupu-kupu (Erionota thrax)

Taksonomi
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Lepidoptera

Keterangan
Jenis larva : Polipoda
Jenis pupa : Obtekta
Tipe Metamorfosis : Holometabola
Tipe alat mulut : Haustelata
Stadium hama merusak : larva

Kunci Determinasi
1(b) Sayap depan dan belakang bersifat membran
5(a) Kedua sayap tertutup oleh sisik

(lepidoptera)
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3) Walang Sangit (Leptocorisa acuta)

Gambar 1.2.3 Walang Sangit (Leptocorisa acuta)

Taksonomi
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Hemiptera

Keterangan
Jenis larva : -
Jenis pupa : -
Tipe Metamorfosis : Paurometabola
Tipe alat mulut : Haustelata
Stadium hama merusak : Dewasa dan nimfa

Kunci Determinasi
1(a) Mempunyai 2 pasang sayap, sayap depan bertekstur seperti

mika/kulit, terutama di pangkal sayap, sayap belakang bersifat
membran

2(a) Alat mulut tipe penghisap dengan bentuk paruh panjang yang
beruas-ruas

3(a) Tekstur pangkal sayap depan seperti mika, ujung sayap
bersifat membrane (hemelytron), ujung sayap saling tumpang
tindih bila sedang hinggap
(hemiptera)



16

4) Lebah (Apis sp.)

Gambar 1.2.4 Lebah (Apis sp.)

Taksonomi
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Hymenoptera

Keterangan
Jenis larva : -
Jenis pupa : Eksarata
Tipe Metamorfosis : Holometabola
Tipe alat mulut : Haustelata
Stadium hama merusak : (penyerbukan)

Kunci Determinasi
1(b) Sayap depan dan belakang bersifat membran
5(b) Sayap tidak tertutup sisik
6(b) Sayap depan dan belakang tidak sama
7(b) ukuran tubuh beragam
8(a) Tubuh agak padat, ada penggentingan antara thoraks dan

abdomen, sayap belakang lebih kecil dari sayap depan
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5) Lalat Buah (Dacus sp.)

Gambar 1.2.5 Lalat Buah (Dacus sp.)

Taksonomi
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Diptera

Keterangan
Jenis larva : Apoda
Jenis pupa : Koartata
Tipe Metamorfosis : Holometabola
Tipe alat mulut : Haustelata
Stadium hama merusak : Larva dan Dewasa

Kunci Determinasi
1(b) Sayap depan dan belakang bersifat membran
5(b) Sayap tidak tertutup sisik
6(b) Sayap depan dan belakang tidak sama
7(b) ukuran tubuh beragam
8(b) Sayap depan ada, sayap belakang tereduksi menjadi alat

keseimbangan (halter)
(Diptera)
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6) Wereng Coklat (Nilaparvata lugens)

Gambar 1.2.6 Wereng Coklat (Nilaparvata lugens)

Taksonomi
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Homoptera

Keterangan
Jenis larva : -
Jenis pupa : -
Tipe Metamorfosis : Paurometabola
Tipe alat mulut : Haustelata
Stadium hama merusak : Dewasa

Kunci Determinasi
1(a) Mempunyai 2 pasang sayap, sayap depan bertekstur seperti

mika/kulit, terutama di pangkal sayap, sayap belakang bersifat
membran

2(a) Alat mulut tipe penghisap dengan bentuk paruh panjang yang
beruas-ruas

3(b) Sayap depan dengan tekstur yang seragam, ujung sayap
sedikit tumpang tindih
(Homoptera)
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Tanda dan Gejala Serangan Hama

1) Daun Kelapa

Gambar 1.2.7 Daun kelapa

Keterangan gejala :
Sebagian daun sobek/rusak karena dimakan, batang
keropos.terdapat kerusakan

Hama :
Kumbang Badak (Oryctes rhinoceros)

2) Daun Pisang

Gambar 1.2.8 Daun pisang

Keterangan gejala :
Daun menggulung, tepi daun robek dimakan

Hama :
Larva kupu-kupu
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3) Buah Belimbing

Gambar 1.2.9 Buah belimbing

Keterangan gejala :
Bintik-bintik/bercak hitam pada buah, daging buah membusuk

Hama :
Lalat buah (Dacus sp.)

4) Tanaman Padi (sundep)

Gambar 1.2.10 Tanaman padi (sundep)

Keterangan gejala :

 Menyerang pada masa vegetatif
 Daun menguning dari atas ke bawah
 Batang bagian bawah terdapat lubang

Hama :
(Scirpophaga incertulas)
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5) Tanaman Padi (beluk)

Gambar 1.2.11 Tanaman padi (beluk)

Keterangan gejala :
 Menyerang pada masa generatif
 Padi kering dan berwarna hitam, bulir padi kosong

Hama :
(Scirpophaga incertulas)

6) Tanaman Padi (walang sangit)

Gambar 1.2.12 Tanaman padi (walang sangit)

Keterangan gejala :
Sebagian bulir padi kosong tak berisi, terdapat bintik/bercak

Hama :
Walang sangit (Leptocorisa acuta)
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2. Pembahasan

a. Pengenalan Hama, Tanda dan Gejala Serangan

Berdasarkan pengamatan tikus sawah (Rattus aegentiventer), secara

morfologi memiliki bulu-bulu tubuh bagian ventral yang berwarna keabu-

abuan atau biru keperakan. Pada pertumbuhan penuh panjang tubuhnya

antara 16-22 cm serta jumlah puting susu ada 12 buah (Hartati 2009).

Tipe alat mulut pada tikus sawah (Rattus aegentiventer), adalah pengerat

dengan 2 gigi pengerat yang lebih besar.

Tikus ini menyebabkan kerusakan pada bagian batang tanaman padi

sehingga tanaman padi roboh. Ciri khas dari serangan tikus adalah pada

petak sawah bagian tengah gundul sedangkan bagian tepinya lebat. Tikus

juga menyerang bendegan persemaian dengan memakan benih yang di

sebar atau mencabuti yang baru tumbuh. Pada fase generatif tikus akan

memakan malai yang terbentuk dan bulir-bulir padi yang mulai

menguning, sehingga mengakibatkan kehilangan hasil secara langsung

dan ciri dari serangan ini adalah adanya sisa rencetan padi yang

berserakan di sekitar tanaman padi yang diserang.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Ordo Pulmonasa yakni Bekicot

(Achatina fulica), secara umum morfologi hewan ini terdiri dari 2 tentakel

dan diujungnya terdapat mata, memiliki cangkang, mempunyai mulut

serta tubuhnya berlendir. Alat gerak dari bekicot adalah berupa kaki semu

yang menyatu dengan tubuhnya dibantu cairan lendir.

Bekicot mempunyai tipe alat mulut mandibulata dimana hewan ini

merupakan hewan yang menggigit serta mengunyah makanannya. Hewan

ini memakan daun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Selain merusak

daun, juga merusak bunga dan pucuk tanaman, bahkan selusur tanaman

muda, baik tanaman muda maupun tanaman yang sudah tua. Gejala

serangan dari bekicot yaitu adanya bekas gigitan dan adanya lendir yang

apabila lendir tersebut mengering maka akan tampak mengkilat. Lendir-

lendir tersebut akan dikeluarkan oleh bekicot saat berjalan.

Burung emprit (Munia sp.) termasuk dalam filum Aves, kelas

Passeriformes, ordo Ploceidae, famili Estrildidae dan genusnya Munia.

Burung emprit mempunyai ciri-ciri morfologis antara lain, yaitu: (1)

warna bulunya coklat, pada bagian dada sampai perut berwarna putih dan

pada bagian ekornya berwarna hitam, (2) Memiliki paruh yang pendek.
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Tipe alat mulut burung emprit adalah pemakan biji-bijian. Gejala

serangan yang ditimbulkan jika tanaman diserang burung ini yaitu padi

menjadi hampa dan rontok, serta bulir padi banyak yang hilang. Ukuran

tubuh burung emprit agak kecil dengan panjang tubuh 11 cm, berwarna

hitam, coklat dan putih sesuai dengan pengamatan yang dilakukan.

Burung emprit suka hidup berkelompok dan biasanya bergabung dengan

jenis bondol lainnya (Winnasis 2009). Burung emprit tidak mengalami

metamorfosis selama pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Ordo orthoptera yakni Belalang

(Valanga nigricornis) secara umum morfologi hama serangga ini terdiri

dari kepala (Caput) yang terdapat antena, dada (Toraks) terdapat enam

kaki den sayap, dan perut (Abdomen) beruas. Caput meliputi antena dan

mata majemuk, pada Toraks meliputi protoraks dan mesotoraks.

Tipe mulut pada belalang (Valanga nigricornis) merupakan bagian

yang beruas-ruas yang terdiri dari tergum atau strenum, yang mana setiap

strenum terdapat sigma, serta terdappat pula ovipositor yang berfungsi

sebagai alat peletakkan telur (Ordo-ordo serangga 2009).

Belalang adalah tipe serangga pemakan daun. Alat mulut dari belakang

bertipe pnggigit-pengunyah dengan bagian-bagian seperti labrum,

mandibel, labium, dan maxilla. Akibat dari serangan hama ini adalah

berlubangnya daun yang dimulai dari tepi daun tanaman dengan

kerusakan yang lebar. Seperti pada daun jeruk, daun tampak sobek dari

tepi daun dan melebar ke tengah daun.

Filum dari Nematoda adalah Nemathelmintes atau Ascelmintes.

Struktur dan morfologi nematoda adalah berbentuk silinder memanjang,

bilateral simetris, tidak bersegmen. Lapisan terluar nematoda berupa

kutikula yang mempunyai sifat lentur dan transparan, berfungsi untuk

melindungi tubuh dan memudahkan untuk bergerak. Disebelah anterior

terdapat stylet yang berfungsi untuk mencucuk jaringan makanan

(Tjahjadi 1998).

Nematoda berbentuk memanjang, panjangnya di antara 1,5-5mm.

Bagian kepalanya lurus atau berlekuk. Lubang amfidnya berupa celah

yang lebar dan kearah belakang berbentuk seperti ujung corong. Stiletnya

panjang yang bagian anterior berupa odontosil dan bagian stilet posterior
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berupa odontofor. Esofagusnya terdiri atas prokarpus yang panjang dan

sempit serta mempunyai kelenjar bulbus yang pendek (Luc et al. 1995).

Nematoda merupakan binatang yang menyerupai cacing. Tubuhnya

tidak bersegmen, simetris bilateral, transparan, dan tidak berkaki.

Mempunyai alat mulut yang berupa stilet. Stilet merupakan tipe alat

mulut yang berbentuk seperti tombak yang dapat keluar masuk

digerakkan oleh urat-urat.

Gejala yang karakteristik akibat serangan nematoda puru akar ialah

terbentuknya puru pada akar sebagai reaksi terhadap invasi dan

dimakannya sel jaringan tanaman oleh nematoda parasitik tersebut. Puru

berkisar dari puru yang kecil dan terpisah-pisah sampai akar yang

mengalami distorsi yang hebat serta hambatan pertumbuhan akar

(Luc et al. 1995)

Selanjutnya yaitu kelas Arachnida yang diteliti pada praktikum kali ini

adalah tungau. Ukuran tubuh tungau termasuk kecil, dan mempunyai ciri

morfologi tubuhnya dibagi menjadi dua segmen yaitu cephalotorax dan

abdomen. Tungau memiliki tungkai yang berjumlah empat pasang,

seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Alat mulutnya berupa chelicerae

dengan palpus yang digunakan untuk menusuk, menggigit, menggergaji,

maupun mengisap.

Tungau ini dinamakan tungau merah karena tubuhnya berwarna merah.

Hewan ini adalah penggangu atau perusak tanaman, misalnya pada ubi

kayu. Pada umumnya mempunyai empat pasang kaki yang terletak pada

bagian cephalothorax. Tetapi ada juga  yang dilengkapi kaki rudimenter

atau kaki yang pertumbuhannya tidak sempurna (Kartasapoetra 1990).

Tanaman inang dari hama tungau merah adalah ubi kayu (singkong).

Hidupnya di bawah tulang-tulang daun Menyerang pada daun dengan

menghisap cairannya. Gejala yang tampak pada tanaman jika tanaman

tersebut terserang hewan ini adalah di sekitar garis tengah daun terdapat

bercak kuning atau merah dan juga terdapat benang-benang putih yang

berada di permukaan bawah daun.

b. Kunci Determinasi Ordo, Tanda dan Gejala Serangan Hama

Kumbang badak termasuk ordo Coleoptera. Kumbang ini mempunyai

4 sayap dengan sepasang sayap depan yang menebal sepert kulit,keras

dan rapuh dan biasanya bertemu dalam satu garis lurus di bawah tengah
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punggung dan menutupi sayap belakang. Sayap belakang berselaput tipis

dan biasanya lebih panjang daripada sayap depan, kumbang disebut

elytra. Kumbang dewasa berwarna merah sawo, berukuran 3-5 cm

(Borror et al 1991).

Disebut kumbang badak karena bagian kepalanya terdapat cula seperti

badak,. Kumbang ini berwarna coklat tua mengkilap. Panjangnya bisa

mencapai kurang lebib 5-6 cm, sedangkan kakinya berjumlah tiga pasang.

Tipe metamorfosis kumbang badak adalah holometabola (metamorfosis

sempurna) dengan stadia urutan antara lain telur-larva-pupa-imago. Pada

stadia larva, termasuk tipe oligopoda dengan hanya memiliki kaki pada

bagian thorakal saja. Bentuk pupa termasuk tipe eksarata/libera, yakni

pupa dengan alat tambahan bebas, tidak melekat seluruhnya pada tubuh

dan biasanya tidak terbungkus kokon.

Kumbang badak mempunyai tubuh yang kokoh, oval, dan memanjang.

Mempunyai dua pasang sayap depan yang mengeras dan menebal serta

tidak memiliki vena yang disebut dengan tipe sayap elytra, sedangkan

sayap bagian belakang membraneus dan jika sedang hinggap tertutup oleh

sayap depan.

Alat mulutnya bertipe menggigit pengunyah. Stadia yang berperan

sebagai hama adalah pada stadaia larva dan imago. Tanaman inang dari

kumbang badak adalah tanaman kelapa. Serangannya berkisar anatara

janur pada tanaan kelapa tua dan pangkal batang dekat permukaan tanah

pada tanaman muda.

Pengamatan serangga selanjutnya adalah pengamatan terhadap kupu-

kupu, yang  berukuran 3 cm x 2.4 cm. Serangga ini mempunyai dua

pasang sayap seperti membran, yang tertutup bulu dan sisik. Badan dan

kakinya juga tertutup sisik. Hewan ini mempunyai antena yang agak

panjang. Sayap depan dan sayap belakangnya terdapat vena. Serangga ini

mempunyai dua pasang tungkai. Tipe alat mulut serangga ini menusuk

menghisap atau haustelata. Dari semua ciri-ciri yang  ditemukan

diperoleh kesimpulan bahwa kupu-kupu termasuk dalam ordo

Lepidoptera.

Lepidoptera mempunyai tipe metamorfosis sempurna (Paurometabola)

dengan perkembangan stadia telur–nimfa–Pupa–Imago (dewasa).

Sedangkan tipe larvanya polipoda, karena memiliki kaki torakal dan kaki
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abdominal dan tipe pupanya obtekta. Alat mulut pada serangga ini yang

dewasa berupa penghisap berbentuk tabung yang  disebut proboscis,

untuk menghisap madu (tabung seperti belalai). Pada bangsa ini, pupanya

terbungkus kokon, sehingga pada stadium dewasa serangga ini akan

keluar melalui kokon terseut (Soetiyono 1992).

Stadia merusak adalah pada stadia larva yang memiliki tipe mulut

mandibulata. Gejala kerusakan yang ditimbulkan adalah berupa lubang-

lubang tak beraturan pada daun. Lubang-lubang tersebut tidak sebesar

yang disebabkan oleh belalang dan dimulai dari tengah daun, bukan dari

tepi. Selain itu, daun dapat menggulung akbat serangan hama ini dan

mengering sehingga daun mati.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Ordo Hemiptera yakni walang

sangit (Leptocorixa acuta), secara umum morfologi hama serangga ini

terdiri dari kepala (Caput), dada (Toraks), dan perut (Abdomen). Nama

Hemiptera berarti "yang bersayap setengah". Nama itu diberikan karena

serangga dari ordo ini memiliki sayap depan yang bagian pangkalnya

keras seperti kulit, namun bagian belakangnya tipis seperti membran.

Sayap depan ini pada sebagian anggota Hemiptera bisa dilipat di atas

tubuhnya dan menutupi sayap belakangnya yang seluruhnya tipis dan

transparan, sementara pada anggota Hemiptera lain sayapnya tidak dilipat

sekalipun sedang tidak terbang. Ciri khas utama serangga anggota

Hemiptera adalah struktur mulutnya yang berbentuk seperti jarum.

Mereka menggunakan struktur mulut ini untuk menusuk jaringan dari

makannya dan kemudian menghisap cairan di dalamnya (Rioardi 2009).

Walang sangit berpotensi menjadi hama pada stadia larva dan imago.

Menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan buah padi yang masih

dalam keadaan masak susu. Akibat serangan ini, buah padi menjadi

hampa. Hama walang sangit dapat dikemdalikan dengan cara penanaman

secara serempak sehingga dapat memutus mata rantai dari hama tersebut.

Selain itu juga dapat meanfaatkan musuh alami yaitu Tabuhan hitam laba-

laba dan dengan insektisida.

Berikutnya adalah lebah atau tawon, yang mempunyai ukuran lebih

kecil daripada kumbang karena ukurannya hanya sekitar 2.5 cm x 1 cm.

Ciri-ciri yang dijumpai adalah mempunyai tiga pasang kaki. Selain itu

memiliki sayap berjumlah dua pasang. Tubuh serangga ini agak padat dan
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juga ada penggentingan antara toraks dan abdomen. Dari ciri-ciri di atas

diketahui bahwa serangga ini dimasukkan dalam ordo Hymenoptera.

Lebah atau tawon mempunyai ukuran lebih kecil daripada kumbang

karena ukurannya hanya 2.5 cm x 1 cm. Ciri-ciri yang dijumpai adalah

mempunyai tiga pasang kaki. Selain itu sayapnya berjumlah dua pasang.

Tubuh serangga ini agak padat dan juga ada penggentingan antara toraks

dan abdomen. Dari ciri-ciri di atas diketahui bahwa serangga ini

dimasukkan dalam ordo Hymenoptera. Hymenoptera berasal dari bahasa

Yunani kuno uman atau hymen yang artinya kulit tipis, membran ptera

yang artinya sayap. Disebut demikian karena sayap ordo seperti membran

yang telanjang tidak ada pelindungnya. Dalam ordo terdapat beberapa

keluarga pemakan tanaman, tetapi sebagian besar merupakan pemakan

binatang lain (Pracaya 1991).

Selanjutnya adalah pengamatan terhadap lalat buah, yang ukurannya

0,5 cm x 0,3 cm. Serangga yang termasuk ordo ini ada yang berukuran

kecil hingga sedang, ada yang aktif pada malam hari ada juga yang aktif

pada siang hari. serangga ini mempunyai tipe alat mulut penghisap.

Lalat buah dewasa memakan cairan atau sekresi yang dikeluarkan oleh

berbagai kumbang atau serangga lain, madu pada buah dan cairan buah

lainnya. Saat tidak musim buah, lalat terbang atau berada di semak-semak

atau hutan kecil disekitarnya. Bila ingin bertelur, lalat mencari buah yang

menjelang masak. Alat peletak telur berada di ruas belakang badan,

ditusukkan menembus kulit buah masak ke dalam buah dan membentuk

rongga. Telur diiringi bakteri yang menyelinap masuk ke dalam buah

sehingga menimbulkan kontaminasi dan buah menjadi busuk yang masak

lunak. Bintik bekas tusukan alat peletak telur menjadi gelap agak

membusuk dan akhirnya menjadi busuk buah (Kalie 1992).

Gejala serangan yang ditimbilkan oleh lalat buah adalah gejala busuk

pada buah yang telah masak akibat pengaruh dari alat mulut lalat buah.

Tanaman yang terserang lalat buah biasanya membusuk dan dapat

menular ke tanaman lainnya. Penanganan hama lalat buah dapat

dilakukan dengan cara preventif yakni dengan memasang perangkap

ataupun dengan kondomisasi pada buah.

Berdasarkan hasil pengamatan Wereng Coklat (Nilaparvata lugens),

dinyatakan bahwa Anggota ordo Homoptera memiliki morfologi yang
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mirip dengan ordo Hemiptera. Perbedaan pokok antara keduanya antara

lain terletak pada morfologi sayap depan dan tempat pemunculan

rostumnya. Morfologinya memiliki bagian tubuh yang terdiri dari tiga

bagian yaitu caput, toraks dan abdomen. Pada caput terdapat sepasang

antena, sepasang mata majemuk. Serta seperangkat alat mulut. Toraksnya

didukung oleh 3 segment, masing-masing segment terdapat satu pasang

kaki. Sayap yang melengkat pada segment 2 dan 3 dari toraks serta

abdomenya disokong oleh 11 segmen. Gejala serangannya, membuat

buah menjadi hampa, pada bekas tusukannya timbul bercak putih yang

lama-kelaan menjadi coklat atau hitam karena ditumbuhi cendawan serta

pada sekamnya terdapat bekas tusukan dan pecah. Sayap depan serangga

yang termasuk anggota ordo Homoptera memiliki tekstur yang homogen,

bisa keras semua atau membranus semua, sedang sayap belakang bersifat

membranus. Alat mulut juga bertipe pencucuk pengisap dan rostumnya

muncul dari bagian posterior kepala. Alat-alat tambahan baik pada kepala

maupun thorax umumnya sama dengan anggota Hemiptera.

Serangga dewasa pada ordo Lepidoptera pada umumnya sebagai

pemakan/pengisap madu atau nektar. Serangga yang masuk dalam ordo

Lepidoptera merupakan salah satu sarangga yang memiliki dua sayap

(dua pasang), sayap belakang biasanya sedikit lebih kecil daripada sayap

depan. Sayap ditutupi oleh bulu-bulu atau sisik (Anonim 2008).

Larva (Latin: larvae) adalah bentuk muda (juvenile) hewan yang

perkembangannya melalui metamorfosis, seperti pada serangga dan

amfibia. Bentuk larva dapat sangat berbeda dengan bentuk dewasanya,

misalnya ulat dan kupu-kupu yang sangat berbeda bentuknya. Larva

umumnya memiliki organ khusus yang tak terdapat pada bentuk dewasa

dan juga tidak memiliki organ tertentu yang dimiliki pada bentuk dewasa.

Suatu tahapan hidup disebut larva apabila dalam bentuk itu memiliki

aktivitas yang tinggi (khususnya dalam bergerak dan mencari makanan).

Pupa adalah kepompong dimana pada saat itu serangga tidak

melakukan kegiatan, pada saat itu pula terjadi penyempurnaan dan

pembentukan organ. (Suhara 2009)
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B. Identifikasi Patogen

1. Hasil Pengamatan

a. Gejala dan Tanda Penyakit

1) Penyakit busuk apel

Tipe Gejala : Nekrotis

Tanaman Inang : Apel

(Malvus sylvestris)

Tipe Parasit : Fakulatif

Mekanisme : Nekrotropik

Nama Penyakit : Busuk apel

Gambar 2.1.1 Penyakit Busuk Apel

Taksonomi pathogen :

Kelas : Deuteromycetes

Spesies : Gloeosporium sp.

Keterangan :

a) Terjadi busuk pada pangkal buah.

b) Bagian yang busuk pada buah berwarna coklat.

c) Terdapat bintik – bintik kuning pada bagian yang busuk.

2) Penyakit busuk pada wortel

Tipe Gejala : Nekrotis

Tanaman Inang : Wortel

(Daucus carota)

Tipe Parasit : Fakulatif

Mekanisme : Nekrotropik

Nama Penyakit : busuk pada wortel

Gambar 2.1.2 Penyakit Busuk Basah Pada Wortel

Taksonomi pathogen :

Kelas : Baridiomycetes

Spesies : Erminia Carotavora

Keterangan :

a) Terjadi busuk pada sebagian buah

b) Buah menjadi berlendir.
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3) Penyakit karat daun kacang tanah

Tipe Gejala : Nekrotis

Tanaman inang : Kacang tanah

(Arachis hypogaea)

Tipe parasit : Fakultatif

Mekanisme : Nekrotopik

Nama Penyakit : karat daun

Gambar 2.1.3 Penyakit Bercak Daun Kacang Tanah

Taksonomi pathogen :

Kelas : Basidiomycetes

Spesies : Puccinia arachidia

Keterangan :

a) Terdapat bercak coklat kehitaman.

b) Pada daun terdapat warna kekuning – kuningan.

4) Penyakit Eksudasi pada batang jeruk

Tipe Gejala : Nekrotis

Tanaman Inang : Jeruk (Citrus sp.)

Tipe Parasit : Fakultatif

Mekanisme : Nekrotropik

Gambar 2.1.4 Penyakit Eksudasi pada batang jeruk

Taksonomi pathogen

Kelas : Deuteromycetes

Spesies : Diplodia natalensis

Keterangan : Batang mengeluarkan cairan seperti getah/gum.
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5) Penyakit sapu (Withches Broom) pada kacang tanah

Tipe Gejala : Hiperplasis

Tanaman Inang : Kacang panjang

(Vigna sinensis)

Tipe Parasit : Obligat

Mekanisme : Biotroph

Gambar 2.1.5 Penyakit sapu (Withches Broom) pada kacang tanah

Taksonomi pathogen :

Ordo : Virales

Spesies : Virus mikoplasma

Keterangan:

a) Tumbuhan tumbuh mengumpul

b) Tumbuh banyak tunas, pangkal batang tumbuh ke atas.

c) Daun tunas kecil

6) Penyakit kutil daun ( Zoocesida ) daun mangga

Tipe Gejala : Hiperplastis

Tanaman Inang : Mangga

(Mangifera indica)

Tipe Parasit : Obligat

Mekanisme : Biotropik

Gambar 2.1.6 Penyakit kutu daun ( Zoocesida ) daun mangga

Taksonomi pathogen :

Kelas : Insecta

Spesies : Kutu daun (Aphis sp.)

Keterangan

a) Daun mangga mengecil

b) Terdapat bintik – bintik/ tonjolan pada daun
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7) Sporangium Phytophthora infestans

Tanaman inang : Kentang

(Solanum tuberrosum)

Tipe parasit : fakultatif

Mekanisme : nekrotropik

Gambar 2.1.7 Spongarium Phytophthora infestans

Taksonomi pathogen

Kelas : phycomycetes

Spesies :Phytophthora infestans

Keterangan : Bentuk bulat, menyerupai jambu biji

8) Konidia Alternaria porii

Tanaman inang : Bawang

Tipe parasit : fakultatif

Mekanisme : nekrotropik

Gambar 2.1.8 Konidia Alternaria porii

Taksonomi pathogen

Kelas : Deuteromycetes

Spesies : Alternaria porii

Keterangan :

a) Berwarna coklat/hitam

b) Salah satu ujungnya membesar dan tumpul

c) Terdapat sekat membujur dan melintang.
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9) Konidia Helminthosporium oryzae

Tanaman inang : Padi (Oryza sativa)

Tipe parasit : fakultatif

Mekanisme : nekrotropik

Gambar 2.1.9 Konidia Cascospora arachidicola

Taksonomi Pathogen

Kelas : Deuteromycetes

Spesies : Helminthosporium oryzae

Keterangan : bersekat, panjang dengan ujung meruncing.

10) Bakteri Xanthomonas campestris pv citri

Tanaman inang : Jeruk (Citrus sp.)

Tipe parasit : fakultatif

Mekanisme : nekrotropik

Gambar 2.1.10 Xanthomonas campestris pv citri

Taksonomi pathogen

Kelas : Schizomycetes

Spesies : Xanthomonas campestris pv citri

Keterangan: lonjong, mempunyai 1 flagel, bersel tunggal.
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11) Spora jamur karat daun kacang tanah

Tanaman inang : Kacang tanah

(Arachis hipogaea)

Tipe parasit : fakultatif

Mekanisme : nekrotropik

Gambar 2.1.11 Spora Jamur Karat

Taksonomi pathogen

Kelas : basidiomycetes

Spesies : Puccinia arachidis

Keterangan : berbentuk bulat dan berwarna coklat.

12) Partikel virus TMV

Tanaman inang : Tembakau

Tipe parasit : Obligat

Mekanisme : Biotropik

Gambar 2.1.12 Partikel Virus TMV

Taksonomi pathogen

Ordo : Virales

Spesies : Tobacco mosaic virus

Keterangan : partikel virus berbentuk batang.
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b. Medium Biakan

1) Mencuci kentang

2) Mengupas dan memotong-motong kentang kecil dan tipis

3) Menimbang kentang sebanyak 200 gr dan memasak kentang dalam 500 ml

air destilata pada gelas piala kapasitas 1 L
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4) Mencairkan agar tepung sebanyak 20 gr dengan air destilata, pada gelas

piala lain melalui pemanasan

5) Menyaring air rebusan kentang yang sudah masak dengan kain kasa dan

menuangkan ke dalam gelas piala tempat mencairkan agar

6) Memanaskan campuran dan mengaduk hingga rata
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7) Mengembalikan volume medium menjadi 1 liter, dengan menambahkan air

destilata

8) Medium yang telah jadi menuang ke tabung reaksi dan menutup dengan

kapas

9) Tabung reaksi yang telah terisi medium biakan mensterilisasi dengan

otoklaf (suhu 1200C dan 1 atm) selama 25 menit
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10) Medium yang telah tersterilisasi dapat menuangkannya ke cawan petri dan

biarkan memadat untuk isolasi maupun pembiakan jamur.



40

c. Isolasi dan Inokulasi

1) Isolasi jaringan tebal (Apel)

Patogen : Jamur

Keterangan :

Terdapat lendir (terjadi kontaminasi),

karena saat menuangkan medium biakan

ke cawan petri kurang hati-hati sehingga

kesterilan tidak terjaga dan alat yang

digunakan juga kurang steril.

Gambar 2.3.1 Isolasi Jaringan Tebal pada Apel

2) Isolasi jaringan tipis (kacang tanah)

Patogen : Jamur

Keterangan :

Terdapat Hifa dan tidak dijumpai lendir

di dalam cawan petri (tidak terkontaminasi

dan berhasil).

Gambar 2.3.2 Isolasi Jaringan Tipis pada Kacang Tanah

3) Isolasi bakteri (wortel)

Patogen : Bakteri

Keterangan :

Terjadi kontaminasi jamur berupa hifa,

meskipun bakteri berupa lendir berhasil

tumbuh, adanya kontaminasi jamur

diakibatkan alat yang digunakan awalnya

untuk isolasi jamur tidak dicuci dengan

alcohol sampai steril dan alat yang masih

terkontaminasi jamur digunakan untuk

sterilisasi bakteri.

Gambar 2.3.3 Isolasi Bakteri (wortel)
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4) Inokulasi bakteri pada wortel

Gambar 2.3.4 Perlakuan dan kontrol inokulasi bakteri pada wortel

Keterangan :

a) Perbedaan antara perlakuan dan control tidak ada dikarenakan proses

inokulasi gagal

b) Inokulasi tidak berhasil, karena dalam cawan petri kondisinya kurang

lembab akibat tidak tertutup sempurna.

5) Inokulasi jamur pada apel

Gambar 2.3.5 Perlakuan dan kontrol inokulasi jamur pada apel

Keterangan :

a) Inokulasi berhasil, karena selama proses inokulasi cukup steril dan

medium yang digunakan sesuai untuk inokulasi, sehingga tidak terjadi

kontaminasi

b) Perbedaan pada apel perlakuan terdapat luka memar seperti busuk dan

pada apel kontrol hanya ada bekas perlukaan tidak sampai membusuk.

Perlakuan Kontrol

Perlakuan Kontrol



42

6) Inokulasi Patogen pada kacang tanah

Gambar 2.3.6 Inokulasi pathogen pada daun kacang tanah

Keterangan :

Inokulasi tidak berhasil, dikarenakan inokulum yang doleskan pada

bagian bawah permukaan daun hilang tererosi air hujan, bisa juga

disebabkan suhu udara disekitar tanaman kacang tanah yang tinggi

sehingga pathogen pada inokulum tidak dapat hidup.
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2. Pembahasan

a. Gejala dan Tanda Penyakit

Gejala merupakan suatu keadaan patogen dan reaksi fisiologis tumbuhan

terhadap aktivitas patogen.Patogen merupakan penyebab penyakit yang bersifat

menular yang dapat berupa jamur, bakteri, virus, nematoda, ataupun tumbuhan

tingkat tinggi parasit.

Penyakit adalah setiap perubahan dari jalan hidupnya yang normal, yang

bersifat merugikan.Suatu tanaman dikatakan sakit apabila tanaman itu dirugikan

oleh suatu faktor atau penyebab, yang ikut campur tangan terhadap aktivitas

dari sel-sel atau organ-organ tanaman yang normal, yang dampaknya terjadi

penyimpangan dan merugikan (Djafaruddin 2004).

Terjadinya penyakit pada suatu tanaman disebabkan oleh adanya penyebab

penyakit yang disebut patogen. Dalam kenyataannya di alam penyebab penyakit

adalah merupakan kompleksitas berbagai faktor yang terdiri dari faktor biotis

dan abiotis. Dari kedua faktor tersebut, faktor biotik lebih dominan sebagai

penyebab penyakit, sehingga pengertian umum apabila terjadi tumbuhan yang

sakit, lebih condong karena tingkatan organisme atau jasad tertentu

(Sastrohidayat 1987).

Ada beberapa gejala sekaligus penyebab terjadinya diantaranya yaitu

Gejala hyperplastis meliputi gejala-gejala yang terjadinya karena pertumbuhan

sel yang melebihi biasa.Gejala nekrotis meliputi gejala-gejala yang terjadinya

karena adanya kerusakan pada sel atau matinya sel. Gejala hipoplastis meliputi

gejala-gejala yang terjadinya karena terhambatnyaatau terhentinya pertumbuhan

sel.

Penyakit Witchesbroom (sapu) yang terdapat pada tanaman kacang tanah

(Arachis hipogaea). Penyakit Witchesbroom pada kacang tanah ini mempunyai

gejala hiperplasis.Gejala tersebut dapat diamati yaitu daun pada kacang tanah

menjadi lebih kecil dari daun yang normal seperti biasanya dan jumlah

cabangnya semakin banyak.Jenis penyakit witchesbroom ini diinfeksi dari

spesies Mikoplasma,bertipe obligat dan mekanismenya berupa biotropik.

Terjadi pembusukan yang berair yang berair dan berbau tidak sedap, karena

terjadi kerusakan jaringan tanaman. Bakteri berada dalam sel tanaman yang

rusak (luka) dan mengeluarkan enzim-enzim yang dapat menyebar ke sel-sel

sekelompoknya dan melarutkan midel lamela dinding sel. Hal ini diikuti oleh
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plasmolisa dan kematian sel. Jadi bakteri lebih cenderung hidup dalam sel-sel

yang mati daripada sel-sel yang masih hidup (Sastrahidayat 1990).

Pada tanaman apel, penyakit yang sering dijumpai yaitu penyakit busuk

buah apel dan penyakit tersebut sangat merugikan petani, karena buah apel

yang siap panen menjadi tidak bisa dipanen karena buah apel busuk. Penyakit

busuk buah apel ini disebabkan oleh Gleosporium sp. dari kelas

Deuteronycetes. Tipe gejala tersebut digolongkan dalam tipe gejala nekrosis

yaitu suatu gejala yang ditandai dengan degenerasi protoplas dan akhirnya

diikuti oleh matinya sel, jaringan organ atau tubuh tumbuhan secara

keseluruhan.

Kematian sel setempat dengan cepat disebut nekrosis dan biasanya disertai

dengan penghitaman/pengcoklatan. Gejala ini sering dicirikan oleh luka

setempat pada daun tumbuhan uji yang diinokulasi. Dapat juga sebagai akibat

floem dalam berkas pembuluh pengangkutan yang mengalami degenerasi;

(nekroses floem) kadang–kadang berkembang menjadi nekrosis tulang daun

yang tampak / menjadi corong nekrotik pada tangkai daun dan batang

(Bos 1983).

Gejala dari penyakit busuk buah ini dimulai dengan munculnya daerah

yang membusuk pada apel yang kemudian meluas bagian busuk tersebut.

Mekanisme pathogen ini yaitu nekrotropik. Karena pathogen ini untuk

mendapatkan makanan dari inangnya dengan cara membunuh sel atau jaringan

inang terlebih dahulu. Tipe parasit pathogen ini yaitu fakultatif.

Penyakit pada wortel memiliki kesamaan dengan penyakit yang sering

terjadi pada buah apel yaitu busuk buah. Penyakit ini disebabkan oleh Erwinia

carotavora dari kelas Probacteria. Gejalanya terlihat dengan munculya bagian

wortel yang membusuk dan bagian tersebut terus meluas. Gejala yang terjadi

tersebut termasuk kedalam tipe gejala nekrosis yaitu suatu gejala yang ditandai

dengan degenerasi protoplas dan akhirnya diikuti oleh matinya sel, jaringan

organ atau tubuh tumbuhan secara keseluruhan. Tipe parasit dari pathogen ini

yaitu fakultatif. Mekanisme hidup pathogen ini dapat digolongkan ke dalam

kelompok parasit nekrotropik karena pathogen ini untuk mendapatkan makanan

dari inangnya dengan cara membunuh sel atau jaringan inang terlebih dahulu.

Menurut Tjahjadi (2005), patogen menyerang tanaman sejak dari

persemaian hingga di tempat penyimpanan. Patogen menginfeksi tanaman

melalui luka, baik luka karena serangga, nematoda atau karena ulah manusia
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sewaktu mengadakan pendangiran (pembumbunan). Bagian tanaman yang

terserang menimbulkan bau yang tidak enak (busuk), lunak dan berair. Gejala

yang ditimbulkan ini termasuk dalam tipe nekrosis.

Penyakit yang terjadi pada waktu pengamatan kacang tanah (Arachis

hipogaea) yaitu karat daun pada kacang tanah. Penyakit bercak daun kacang

tanah disebabkan oleh jamur Cercospora arachidicola dari kelas

Deuteromycetes. Jamur ini tergolong dalam parasit fakultatif, dengan

mekanisme serangan nekrotropik. Tipe gejala yang ditunjukkan tergolong

nekrosis dengan gejala serangan adanya bercak-bercak kecil berwarna coklat.

Penyakit ini ditandai dengan munculnya titik-titik berwarna hitam

menyerupai karat pada bagian daun tanaman kacang tanah. Tipe gejala tersebut

digolongkan dalam tipe gejala nekrosis yaitu suatu gejala yang ditandai dengan

degenerasi protoplas dan akhirnya diikuti oleh matinya sel, jaringan organ atau

tubuh tumbuhan secara keseluruhan. Pathogen ini digolongkan ke dalam tipe

parasit obligotyaitu tumbuh dan berkembang pada jaringan tumbuhan hidup.

Dengan mekanisme pathogen biotropik karena dalam mendapatkan makanan

dari inangnya tanpa membunuh sel ataupun jaringan inangnya.

Bercak pada Ca. arachidicola mirip sekali dengan bercak Cm. personatum.

Namun dari sisi bawah daun kalau diperhatikan dengan seksama tampak bahwa

bercak Ca. arachidicola tidak berwarna hitam, tetapi lebih coklat. Rumpun

konidiofor jamur ini kecil-kecil sehingga tidak terlihat dengan mata biasa.

Rumpun konidiofor terdapat pada kedua sisi daun, bahkan banyak yang

terdapat sisi atas. Biasanya Ca. arachidicola datang lebih awal daripada Cm.

Personatum, sehingga penyakit yang disebabkannya disebut ’bercak daun awal’

(earlyleaf spot) (Semangun 1993).

Penyakit yang berikutnya yaitu penyakit karat pada tanaman kacang tanah

(Arachis hipogaea). Tipe gejala yang terjadi pada penyakit karat yaitu nekrosis

sedangkan tipe gejala yang terjadi pada penyakit bercak  yaitu hipoplasis.

Gejala yang ada dalam penyakit ini hamper sama ialah daun kacang tanah

menjadi berwarna coklat kekuning-kuningan. Perbedaan antar karat dan bercak

terletah pada ukurannya.Pada karat bercaknya lebih kecil dan banyak.

Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit eksudat pada batang jeruk.

Penyakit ini ditimbulkan oleh Diplodia natalensis yang ditandai dengan adanya

lendir pada batang yang berwarna coklat dan termasuk tipe gejala nekotropik.
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Patogen yang menyebabkan terjadinya penyakit karat pada kacang tanah

yaitu Puccinia arachidia sedangkan pada bercak disebabkan oleh Cercospora

arachidicola. Patogen Puccinia arachidia ini dimasukkan dalam kelas

Basidiomycetes.Sedangkan Cercospora arachidicola dimasukkan pada kelas

Deuteromycetes.Tipe parasit karat termasuk obligat dan mekanismenya

biotropik, tetapi pada bercak tipe parasitnya fakultatif dan mekanismenya

parasit nekrotropik.

Salah satu penyakit yang terdapat pada tanaman mangga adalah munculnya

bintik-bintik hitam pada daun mangga (Mangifera indica). Penyakit bintik-

bintik hitam ini dikarenakan oleh kutu daun spesies Zoosecidia. Tipe gejala dari

penyakit ini tergolong ke dalam tipe hiperplas. Artinya pertumbuhan sel

terhambat. Sedangkan tipe parasitnya parasit obligat yaitu pathogentumbuh dan

berkembang pada jaringan tumbuhan hidup. Dengan mekanisme biotropik

artinya parasit ini sifat dan cara hidupnya tanpa membunuh sel ataupun jaringan

inangnya.

TMV atau Tobacco Mozaic Virus merupakan virus yang menyerang

tanaman tembakau. TMV digolongkan dalam kelas Rhod shaped, ss RNA.

Penyakit mozaik sangat mudah menular secara mekanis dengan cara kontak

atau bersentuhan. Penyakit ini tidak ditularkan oleh serangga juga tidak

diturunkan oleh tanaman inang yang sakit kepada keturunannya melalui

biji.TMV tergolong parasit tipe obligat dan mekanismenya biotropik.

b. Medium Biakan

Adapun prinsip yang kedua dariPostulat Koch yaitu bahwa organisme yang

menyebabkan penyakit harus dapat diisolasi atau dibiakan secara murni. Prinsip

tersebut hanya bisa dilakukan terhadap parasit fakultatif atau saprofit fakultatif

dan bukan pada parasit obligat seperti virus, nematoda dan sebagian jamur.

Media PDA dan NA merupakan media yang digunakan pada prinsip

Postulat Koch. PDA adalah suatu medium yang mengandung karbohidrat dalam

jumlah cukup, yang terdiri dari 20% ekstrak kentang dan 20% glukosa.,

sehingga baik untuk pertumbuhan kapang dan jamur tetapi kurang baik untuk

pertumbuhan bakteri. Yang baik untuk bakteri adalah NA. Akan tetapi, ada

beberapa bakteri yang memfermentasikan karbohidrat dan menggunakan

sebagai sumber energi, maka beberapa bakteri masih dapat tumbuh pada PDA.

Dalam pembuktian teori Postulat Koch dapat melakukan isolasi terhadap

pathogen dengan menggunakan medium biakan. Medium biakan dibuat untuk
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melakukan isolasi pathogen pada tumbuhan berupa PDA (Potato Dextrose

Agar). Medium biakan ini merupakan medium umum untuk jamur, sedang

Nutrien Agar (NA) merupakan medium umum dari bakteri.

Ada beberapa bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikrobia

meliputi nutrisi, vitamin dan sebagainya. Pada praktikum ini dilakukan

pembuatan media pembiakan PDA (Potato Dextrose Agar) yang merupakan

medium untuk tumbuh jamur. Medium ini berasal dari ekstrak kentang yang

dicampur dengan agar dan air destilata. Larutan yang telah terbentuk lalu

disterilkan dengan otoklaf untuk menghilangkan kontaminan. Larutan yang

telah steril tadi kemudian dituangkan ke dalam cawan petri secara aseptik dan

dibiarkan memadat.

Pada praktikum Pembuatan media PDA dilakukan dengan mencuci kentang

yang akan dijadikan PDA dengan air mengalir hingga bersih dengan tujuan

membersihkan sisa-sisa kotoran seperti tanah dan lain-lain dari kentang.

Kemudian kentang diambil 200 gram dan dipotong kecil-kecil dengan tujuan

ketika dimasak lebih mudah.

Kemudian kentang tadi yang dimasak dalam gelas piala yang berisi 500 ml

air destilasi yaitu air yang diperoleh dengan teknik destilasi, yaitu dengan cara

memanaskan air hingga menjadi uap, kemudian menyuling kembali uap air

tersebut hingga menjadi air murni. Bisa dibilang, air destilasi adalah air tanpa

kandungan mineral tetapi bisa diminum dan tidak membahayakantubuh.

Kentang dimasak beserta 500 ml air destilasi dengan gelas piala. Cairkan

tepung agar sebanyak 20 gram dengan air destilata melalui pemanasan. Hasil

rebusan kentang tadi dimasukkan ke dalam air larutan tepung agar tadi dengan

disaring menggunakan kertas saring terlebih dahulu. Kemudian panaskan

sambil diaduk dengan tujuan supaya air rebusan kentang dapat tercampur

dengan larutan agar.

Menambahkan air destilata/aquadest ke dalam larutan agar yang telah

dicampur air rebusan kentang hingga volumenya menjadi 1 liter. Kemudian

memasukkan ke dalam tabung reaksi setelah itu langsung disumbat dengan

kapas pada mulut tabung reaksi ditambah aluminium foil. Perlakuan ini

bertujuan supaya media tidak terkontaminasi. Kemudian disterilkan dalam

otoklaf pada suhu 120° C dengan tekanan 1 atm selama 25 menit. Hal bertujuan

agar bakteri, virus maupun kontaminan yang lain yang mungkin ada pada media

dapat mati.
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Sterilisasi merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk

menghilangkan mikroorganisme. Menurut Ratna (2005) yang dimaksud

sterilisasi dalam mikrobiologi adalah suatu proses untuk mematikan suatu

organisme yang terdapat di dalam atau pada suatu benda. Tujuan dilakukan

sterilisasi adalah untuk meminimalkan gangguan dari mikroorganisme yang

tidak diinginkan (kontaminan). Akan tetapi bukan berarti setelah proses ini

suatu alat atau bahan akan benar-benar bersih dari mikroorganisme, setidaknya

sterilisasi bertujuan untuk meminimalkan gangguan oleh organisme tersebut.

Sterilisasi berarti proses pemusnahan bakteri dengan cara membunuh

mikroorganisme. Dalam kegiatan penelitian mikroba, digunakan alat dan

medium yang steril. Sterilisasi dapat digunakan dengan cara-cara sebagai

berikut pemanasan, penyaringan, dan memasukkan didalam uap air panas

(Anonim 2005 ).

Sterilisasi panas kering ditetapkan pada apasaja yang tidak menjadi rusak

menyala hangus atau amenguap pada suhu yang tinggi. Bahan-bahan yang biasa

disterilkan dengan cara ini antara lain adalah barang becah belah seperti pipet,

tabung reaksi, cawan petri dari kaca dan lain-lain, serta bahan yang tidak

tembus uap seperti giberelin, minyak vaselin dan barang yang berupa bubuk.

Bahan-bahan yang disterilkan harus ditutup dengan cara membungkus atau

menaruhnya  dalam suatu wadah yang tertutup untuk menghindari atau

mencegah kontaminasi ketika dikeluarkan dari oven (Hadioetomo 1990).

c. Isolasi dan Inokulasi

Isolasi adalah suatu usaha untuk memindahkan atau mengasingkan suatu

macam organisme dari suatu bahan, sehingga organisme tersebut dapat

dipelihara secara murni.Patogen tanaman seringkali diisolasi dari jaringan sakit

dan beberapa diantaranya dapat diisolasi dari tanah.Mengisolasi suatu mikrobia

adalah memisahkan mikrobia tersebut dari lingkungannya di alam dan

membukanya sebagai biakan murni dalam media buatan. Untuk isolasi harus

diketahui cara-cara menanam dan menumbuhkan mikrobia pada medium biakan

biakan serta syarat-syarat lain untuk pertumbuhannya (Jutono 1973).

Isolasi bakteri yang dilakukan dengan bakteri pada wortel, dilakukan secara

zig zag pada medium biakkan.Tujuan digoreskan secara zig zag adalah untuk

mendapatkan hasil biakkan yang terpisah atau tidak terkonsentrasi dalam satu

titik.Isolasi bakteri tersebut mengakibatkan timbul lendir.Terdapat spora jamur

pada medium biakan yang telah disterilkan karena terkontaminasi terlalu lama



49

dengan udara bebas.Pada waktu pemasukkan medium kurang dilakukan secara

cepat, sehingga yang seharusnya hanya muncul bakteri pembusuk tetapi

terdapat pula jamur yang ikut masuk ke petridis.Adanya bakteri biasanya jarang

terdapat dalam keadaan murni, sehingga kebanyakan merupakan campuran

antara bermacam-macam spesies bakteri.Dalam mengisolasi mikrobia, sering

ditemui hambatan, yaitu terkontaminasinya biakan yang dibuat.Sumber

pencemar yang utama berasal dari udara luar yang banyak mengandung

berbagai organisme (Stainer 1997).

Menurut Mulyani (1991), prinsip dari isolasi mikrobia adalah memisahkan

suatu jenis mikrobia dengan mikrobia lain yang berasal dari jenis mikrobia

tercampur, dengan menumbuhkan pada media padat. Bila sel tersebut

terperangkap oleh media padat pada beberapa di tempat terpisah, maka setiap

tempat kumpulan sel akan berkembang menjadi suatu koloni yang terpisah

pula, sehingga memudahkan pemisahan selanjutnya. Selnjutnya sel-sel tersebut

dipisahkan dan ditumbuhkan atau dapat diisolasi dalam tabung-tabung  reaksi

atau cawan petri yang ditempatkan terpisah.

Pada waktu praktikum terjadi kontaminasi pada masing-masing perlakuan,

baik perlakuan maupun control hal ini di sebabkan oleh penggunaan alat yang

kurang steril dan pada saat pembungkusan kurang rapat sehingga udara mudah

masuk.

Adapun alasan dalam melakukan isolasi harus berbentuk zig – zag hal ini

di karenakan agar dapat mempermudah pengamatan dan memperluas bidang

permukaan dan untuk mendapatkan biakan murni diujung goresan. Berdasarkan

hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa pada isolasi bakteri tersebut

terdapat lendir yang berwarna putih keruh ada juga yang warna hitam yang

terjadi karena adanya kontaminasi jamur.

Hasil pengamatan yang kedua yaitu setelah kedua apel tersebut diinkubasi,

maka dapat diketahui bahwa pada bagian apel yang dilukai terjadi pembusukan

dan timbul bau busuk (terjadi infeksi). Sedangkan pada bagian apel dengan

perlakuan sebagai kontrol yang tidak dilukai, permukaannya bagian luarnya

menjadi busuk dan timbul bercak berwarna kecoklatan. Sedangkan pada

perlakuan wortel terjadi infeksi yaitu berupa putih lebat yang berupa jamur dan

bakteri pada sebagian buah dan pada bagian control lubang berjamur, ini

merupakan perbandingan bahwa pathogen juga bias masuk melalui buah yang

suadah terjangkit atau terinfeksi.
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Padawaktu praktikum inkubasi petridish harus di letakan terbalik hal ini

disebabkan tidak terjadi penguapan air (embun) yang dapat menyebabkan

petridish terkontaminasi oleh air sehingga timbul jamur. Selain udara air juga

merupakan media perantara terjadinya kontaminasi.

Inokulasi dengan cairan tumbuhan atau cairan lain yang mengandung unsur

virus / bakteri / jamur itu, harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari

adanya luka yang berlebihan. Persyaratan penularan adalah terjadinya secara

bersama-sama perlakuan kecil dan terjadinya jasad renik yang inefektif

ditempat yang kecil pada sel yang terinfeksi. Adapun keberhasilan penularan

secara mekanik selanjutnya tergantung pada jasad renik, juga sumber inokulum

tambahan yang diuji (Martoredjo 2003).

Praktikum kali ini dilakukan perbandingan perlakuan antara bahan isolasi

yang sehat dengan dengan bahan yang sakit. Hal ini ditujukan untuk

mengetahui perbedaan dari kedua perlakuan tersebut. Hasil pengamatan

inokulasi langsung didapati jamur pada wortel yang diinokulasi yang

seharusnya adalah bakteri sedangkan jamur yang tidak diinokulasi tidak

terdapat jamur maupun bakteri. Adanya jamur pada wortel  dikarenakan adanya

kontaminasi. Inokulasi luka pada apel dihasilkan warna coklat busuk dan pada

apel kontrol tidak terdapat lubang busuk, inokulasi luka pada apel ini berhasil.

Hasil isolasi bakteri pada wortel menunjukkan tumbuhnya bakteri yang diisolsi

namun terdapat kontaminsi jamur.

Hasil pengamatan jaringan tipis pada kacang tanah terdapat jamur puti

namun juga terkontaminasi jamur hitam. Hasil isolasi jaringan tebal pada apel

menunjukkan adanya jamur putih yang tumbuh namun juga terdapat

kontaminasi jamur hitam.
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C. Taktik Pengendalian OPT (musuh alami, pengenalan pestisida, metyl eugenol, uji

antagonis patogen)

1. Hasil pengamatan

a. Pengenalan musuh alami

1) Predator

a) Belalang Sembah (Mantis religiosa)

Taksonomi

- Kelas : Insecta

- Ordo : Orthoptera

- Family : Mantidae

Hama sasaran :

walang sangit, kupu-kupu, ngengat

Stadia  predator :

Imago dan Nimfa

Gambar 3.2.1 Belalang Sembah (Mantidae Orthoptera)

Ciri morfologi:

1. Memiliki 2 pasang sayap

2. Mempunyai sepasang antenna.

3. Mempunyai 3 pasang kaki

4. Tipe alat mulutnya penggigit pengunyah

5. Tubuh terdiri dari kepala, thorax, abdomen

6. Tubuh berwarna hijau atau coklat

b) Kumbang Buas (Coccinella sp.)

Taksonomi

- Kelas : Insecta

- Ordo : Coleoptera

- Family : coccienellida

Hama Sasaran :

Apids, wereng

Stadia menjadi predator :

Imago dan larva.

Gambar 3.2.2 Kumbang Buas (Coccinella sp.)

Ciri morfologi :

1. Terdiri dari 2 pasang sayap

2. Tubuh terdiri dari kepala, thorax, abdomen
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3. Tungkai berada pada thorax

4. Mempunyai 3 pasang kaki

5. Warna elytra mengkilap

c) Laba-Laba (Lycosa pseudoannulata)

Taksonomi

Kelas : Arachida

Ordo : Araneae

Family : Lycosidae

Hama sasaran :

Wereng coklat, Aphid

Stadia predator :

Imago dan Pra Dewasa

Gambar 3.2.3 Laba-Laba (Lycosa pseudoannulata)

Ciri Morfologi :

1. Tubuh terdiri dari chepalothorax dan abdomen

2. Kepala dan thorax menyatu

3. Punggung terdapat pada garis seperti guratan

4. Alat mulut chelicerae

5. Tungkai 4 pasang

d) Capung (Orthetrum tetraceum)

Taksonomi

- Kelas : Insecta

- Ordo : Odonata

- Family : libelliluidae

Hama Sasaran :

aphids,wereng coklat, nyamuk,

belalang, kupu-kupu, ngengat

dan lalat.

Stadia menjadi predator :

Imago dan pradewasa

Gambar 3.2.4 Capung (Orthetrum tetraceum)

Ciri morfologi :

1. Tipe metamorphosis hemimetabola

2. Mempunyai 3 pasang kaki
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3. Mempunyai 2 pasang sayap transparan terbuka, terbentang ke

samping

4. Tubuh menjadi 3 bagian thorak, kepala dan abdomen

e) Paederus sp.

Taksonomi

- Kelas : Insecta

- Ordo : Coleoptera

- Family : Staphylinidae

Hama Sasaran :

wereng coklat, telur penggerek

padi, telur penggerek buah kapas

Stadia menjadi predator :

Imago dan pradewasa

Gambar 3.2.5 Paederus sp.

Ciri morfologi :

1. Wana tubuh hitam oranye

2. Mempunyai antena

3. Mempunyai 3 pasang kaki

4. Mempunyai 2 pasang sayap, elytra tidak menutupi seluruh abdomen

5. Tubuh menjadi 3 bagian thorak, kepala dan 3 ruas abdomen

2) Parasitoid

a) Braconidae

Gambar 3.2.6 Braconidae

Taksonomi

Kelas : Insecta

Ordo : Hymenoptera

Spesies: Braconidae

Mekanisme :
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Imago Braconidae meletakkan telur pada larva inang stadium awal,

sementara larva inang matang dan membentuk pupa, larva braconidae

mulai tumbuh dan memakan bagian dalam larva inang sehingga

merusak pupa inang.

Ciri Morfologi :

1. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian thorax, kepala dan abdomen

2. Mempunyai antena

3. Mempunyai 3 pasang kaki

4. Warna hitam dan merah

5. Mempunyai sepasang sayap transparan

Hama sasaran (inang): Ulat grayak (Spodoptera litura) dan ulat api

b) Ichnemonidae

Gambar 3.2.7 Ichneumonidae

Taksonomi

Kelas : Insecta

Ordo : Hymenoptera

Spesies: Ichnemonidae

Mekanisme :

Imago meletakkan telur pada larva/pupa inang matang dan akan

membentuk pupa larva inang atau larva Ichnemoidae mulai tumbuh

dan memakan bagian dalam pupa inang sehingga larva/pupa mati.

Ciri Morfologi :

1. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian thorax, kepala dan abdomen

2. Mempunyai sepasang antena

3. Mempunyai 3 pasang kaki

4. Mempunyai sepasang sayap

Hama sasaran (inang): Larva dan pupa serangga dari Coleoptera dan

Lepidoptera
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c) Apanteles sp.

Gambar 3.2.8 Apanteles sp.

Taksonomi

Kelas : Insecta

Ordo : Hymenoptera

Spesies: Braconidae

Mekanisme :

Imago Apanteles meletakkan telur pada larva inang stadium awal,

sementara larva inang matang larva Apanteles mulai tumbu da

memakan bagian dalam larva inang sehingga rusak.

Ciri Morfologi :

1. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian thorax, kepala dan abdomen

2. Mempunyai antena

3. Mempunyai 3 pasang kaki

4. Mempunyai sepasang sayap

5. Warna hitam kecoklatan

Hama sasaran (inang): Ulat kubis dan larva serangga dari ordo

Lepidoptera.
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b. Pengenalan pestisida
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c. Uji Efikasi Alat Perangkap Hama (Metyl eugenol)

Tabel 3.2.1 Uji Metyl Eugenol

No Waktu
Jenis pohon

Pohon Jeruk Pohon Belimbing

1 30 menit 20 38

2 45 menit 30 48

3 60 menit 36 58

Sumber : Laporan sementara

d. Uji Antagonisme In Vitro

1) Kontrol

Gambar 3.1.1 Kontrol Uji Antagonis Patogen

a) Tidak terjadi kontaminasi, karena selama perlakuan baik alat yang

digunakan cukup steril juga selama proses pengerjaan dijaga

kesterilannya.

Gambar 3.1.2 Perlakuan Uji Antagonis Patogen

Ket. Gambar :

1. Patogen

Ket. Gambar :

1. Antagonis

2. Patogen

3. Kontaminasi

4. R1

5. R2
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a) Terkontaminasi, karena alat yang digunakan tidak steril dan selama

proses pengerjaan kurang steril sehingga terjadi kontaminasi dari

lingkungan sekitar.

H : x 100 %

:
, ,, x 100 %

: 40 %
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2. Pembahasan

a. Pengenalan Musuh Alami

Predator adalah sebutan bagi serangga yang menjadikan serangga yang

termasuk dalam kategori hama sebagai mangsanya. Dalam hal ini,

predator disebut sebagai musuh alami bagi serangga hama. Serangga

predator biasanya memangsa serangga hama yang lebih kecil ukurannya

atau lebih lemah dari dirinya sendiri. Untuk sekali makan, dan memangsa

satu atau lebih serangga, biasanya serangganya aktif dan kuat, hidup

terpisah dari mangsa mereka dan seringkali mencari serangga ke tempat

berbeda untuk waktu makan yang berbeda.

Penggunaan predator sebagai agen hayati pengendalian hama tanaman

memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan cara pengendalian

lainnya karena aman, permanen dan ekonomis. Keamanan dari

pemanfaatan predator merupakan faktor penting, sebab banyak musuh

alami bersifat spesifik (khusus) terhadap mangsa tertentu. Oleh sebab itu

tidak mungkin spesies bukan sasaran akan dipengaruhi oleh predator,

seperti pada penggunaan pestisida yang berspektrum luas

(Anonima 2009).

Penggunaan predator juga relatif permanen, karena hampir tidak

mungkin predator melakukan eradikasi suatu spesies terutama mangsa.

Predator akan berhenti memangsa hama ketika mereka telah merasa

kenyang. Ketepatan pemberian musuh alami di lapangan memberikan

efisiensi dala jangka pandang. Sekali saja suatu predator nyaman dengan

tempat tinggalnya tersebut, dalam hal ini berarti lahan pertanian, maka

dalam jangka waktu yan relatif lama predator akan mampu

mengendalikan populasi dari serangga hama yang menjadi mangsanya

pada areal tersebut. Hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagi petani

dari segi ekonomi.

Namun disamping segala kelebihan yang diberikan predator, teradpat

pula sedikit kelemahan yang dimiliki dari aplikasi pengedalian dengan

musuh alami ini. Kelemahan kecil pemanfaatan predator antara lain

perlunya waktu cukup lama untuk mendapatkan predator yang efektif

sebagai agen hayati pengendalian hama tanaman. Pengendalian hayati

menggunakan predator membutuhkan penelitian yang kompleks dan
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melibatkan kaitan antara pemangsa, mangsa (hama) dan tanaman inang

dari mangsa.

Belalang sembah (Mantis religiosa) Belalang sembah memiliki ciri

morfologis antara lain memiliki kaki depan yang bentuknya menyerupai

orang menyembah. Tubuhnya kecil, memanjang, dan semakin lebar ke

belakangnya. Dua pasang sayap serta tiga pasang kaki terdapat pada

thorax. Pada segmen (ruas) pertama abdomen terdapat suatu membran

alat pendengar yang disebut tympanum. Spiralukum yang merupakan alat

pernafasan luar terdapat pada tiap-tiap segmen abdomen maupun thorax.

Tipe mulut dari serangga ini adalah penggigit pengunyah (mandibulata)

dengan bagian-bagiannya antara lain labrum, sepasang mandibula,

sepasang maxilla dengan masing-masing terdapat palpus maxillarisnya,

dan labium dengan palpus labialisnya.

Stadium aktif dalam peran predator hama adalah fase imago. Belalang

ini merupakan golongan kelas insecta, ordo orthoptera dan familia

mantidae. Hama sasaran yang diserang belalang ini adalah wereng dan

kutu. Belalang dapat memakan lalat buah, kutu-kutuan, dan wereng coklat

(Pracaya 1991).

Kumbang buas (coccinella sp.) memiliki 2 pasang sayap dan tubuh

oval dan pendek sehingga mampu bergerak lincah. Aktif sebagai predator

pada stadia larva dan imago. Ciri morfologis dari kumbang ini antara lain

memilik bentuk bulat setengah bola, bagian abdomen datar, Kepala

berukuran kecil yang sebagian ditarik dalam thorax atau tertutup dibawah

bagian pronotum. Sayapnya berupa eliptra yang menutupi seluruh

tubuhnya. Warnanya bermacam-macam dan biasanya mempunyai bercak-

bercak (Pracaya 1991).

Lycosa pseudoannulata (laba-laba buas) merupakan anggota ordo

Arachinida. Secara morfologis, memiliki dua bagian tubuh yakni bagian

cepalothorax dan bagian abdominal. Memiliki 4 pasang kaki pada bagian

cepalothorax. Serangga hama yang menjadi mangsanya antaar lain

wereng coklat dan Aphis sp. Lycosa pseudoannulata menjadi predator

pada stadium imago.

Lycosa pseudoannulata tergolong dalam famili Lycosidae mempunyai

ciri-ciri abdomennya berbentuk oval dan biasanya lebih besar daripada

cepalothorax. Kaki panjang dan runcing. Warna tubuh hijau kehitaman.
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Punggung coklat dengan rambut berwarna abu-abu, terdapat gambaran

seperti garpu mulai dari mata sampai belakang. Pada abdomennya

terdapat gambaran berwana putih. Untuk jenis jantannya, mempunyai

palpus yang panjang (Subiyakto 1989).

Laba-laba buas ini bertindak sebagai predator pada serangga

pengganggu tanaman, termasuk ngengat penggerek pada kegiatan

fisiologi tanaman padi.. Sehingga dalam memangsa mangsanya, laba-laba

ini melakukan penyerangan dengan langsung menangkap mangsanya.

Predator ini dapat ditemukan pada pangkal tanaman, dan biasanya akan

langsung memangsa serangga pengganggu sebelum berkembang dan

menimbulkan kerusakan. Hal ini tentunya memberikan keuntungan

terhadap petani.

Capung (Orthetrum testaceum) merupakan salah satu contoh serangga

predator dari ordo Odonata. Ciri morfologis capung yakni memiliki dua

pasang sayap transparan berwarna kuning kecoklatan dan warna tubuhnya

coklat. Stadium capung yang aktif menjadi predator yakni pada waktu

imago. Capung biasanya hidup di daerah rawa-rawa dan kolam. Hama

sasaran yang dapat diserang oleh predator ini adalah kutu Aphis sp.,

wereng dan penggerek padi.

Paederus sp. merupakan salah satu predator polifag yang memangsa

antara lain wereng batang coklat, wereng punggung putih, dan wereng

hijau. Kumbang ini termasuk ke dalam ordo Coleoptera, super famili

Staphylinoidea, famili Staphylinidae dan genus Paederus

(Kalshoven 1981).

Kumbang Paederus sp. dewasa berukuran panjang berkisar antara 6,0-

8,0 mm. Tubuhnya berwarna hitam atau biru kecoklatan dan merah

kecoklatan. Predator ini banyak ditemukan pada pertanaman padi

terutama pada pertanaman padi yang sudah tua. Disamping itu, juga

ditemukan pada pertanaman palawija seperti pertanaman kedelai, kacang-

kacangan ataupun jagung. Kumbang dewasa dapat ditemukan pada

seluruh bagian tanaman, di dalam tanah dan di bawah kulit-kulit pohon.

Siklus hidupnnya berkisar antara 90-100 hari. Lama hidup imago berkisar

antara 30-60 hari. Kumbang ini lebih aktif memangsa pada malam hari

dari pada siang hari. Serangga fitofag yang sudah diketahui sebagai

mangsa Paederus sp. adalah larva H. armigera, telur E. zinckenella, dan
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wereng batang coklat serta larva S. litura (Taulu 2001). Selain itu,

Paederus sp. juga dapat tumbuh dan berkembang biak dengan mangsa

Collembola dan A. glycines (Swastika 2005).

Parasitoid adalah serangga yang memparasit serangga atau binatang

anthropoda. Parasitoid memparasit tumbuhan/hewan inang hanya sampai

pada masa pra-dewasa, sedang masa dewasa sudah berdiri sendiri.

Parasitoid merupakan organisme yang menghabiskan sebagian besar

riwayat hidupnya dengan bergantung pada atas di organism inang tunggal

yang akhirnya membunuh (dan sering mengambil makanan) dalam proses

itu. Menurut Sofa (2008), parasitoid adalah serangga yang sebelum tahap

dewasa berkembang pada atau di dalam tubuh inang (biasanya serangga

juga). Parasitoid mempunyai karakteristik pemangsa karena membunuh

inangnya dan seperti parasit karena hanya membutuhkan satu inang untuk

tumbuh, berkembang, dan bermetamorfosis.

Braconidae merupakan parasitoid berwarna hitam dan merah,

mempunyai antenna, dengan 3 pasang kaki dan sepasang sayap

transparan. Mekanismenya adalah dengan Imago Braconidae meletakkan

telur pada larva inang stadium awal, sementara larva inang matang dan

membentuk pupa, larva braconidae mulai tumbuh dan memakan bagian

dalam larva inang sehingga merusak pupa inang.

Apanteles sp memiliki ciri-ciri : serangga dewasa memiliki tubuh

berwarna hitam dengan beberapa warna kuning pada bagian abdomen dan

kakinya, memilki panjang tubuh sekitar 2,0 s.d 2,5 mm, serangga betina

memiliki tubuh lebih pendek dan ovipositor yang berguna untuk

menginjeksi telur ke tubuh ulat hama, telur berbentuk elongate dan

transparan, berukuran panjang 0,3 mm, telur akan menetas setelah 3 hari

setelah oviposisi.

Parasit imago Ichnemoidae sp. merupakan parsit kecil berwarna hitam

dimana imago meletakkan telur pada larva/pupa inang matang dan akan

membentuk pupa larva inang atau larva Ichnemoidae mulai tumbuh dan

memakan bagian dalam pupa inang sehingga larva/pupa mati.

b. Pengenalan Pestisida

Pestisida adalah semua zat yang digunakan untuk mengendalikan hama

dalam arti luas. Dalam praktik pestisida digunakan secara bersama - sama

dengan bahan lain misalnya dicampur minyak untuk melarutkannya, air
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pengencer, tepung untuk mempermudah pengenceran atau penyebaran

dan penyemprotannya, bubuk yang dicampur sebagai pengencer, atraktan

sebagi pengumpan, bahan yang bersifat sinergis untuk penambahan daya

racun.

Dari segi racunnya pestisida dapat dibedakan atas racun sistemik,

artinya dapat diserap melalui sistem organisme misalnya melalui akar

atau daun kemudian diserap ke dalam jaringan tanaman yang akan

bersentuhan atau dimakan oleh hama sehingga mengakibatkan peracunan

bagi hama dan racun kontak, artinya langsung dapat menyerap melalui

kulit pada saat pemberian insektisida atau dapat pula serangga target

kemudian kena sisa insektisida (residu) insektisida beberapa waktu

setelah penyemprotan.

Pestisida dalam bentuk teknis (technical grade) sebelum digunakan

perlu diformulasikan dahulu. Formulasi pestisida merupakan pengolahan

(processing) yang ditujukan untuk meningkatkan sifat-sifat yang

berhubungan dengan keamanan, penyimpanan, penanganan (handling),

penggunaan, dan keefektifan pestisida (Tarumingkeng 2008).

Pada praktikum pengenalan pestisida ini, macam pestisida yang

diamati sebanyak 16 macam, yaitu Agrept, Klerat RM-B, Mipcin,

Daconil, Pfizer, Dipel, Prodigy 100SC,  Furadan 3G, Antracol,  Derasol,

Decis, Score, Vidate, Dursban 20 EC,  Curacron, Azordin. Sedangakan

yang diamati adalah merk pestisida, jenis pestisida, bahan aktif, jenis

racun, formulasi, penyakit/patogen, tanaman yang diserang, dan cara

aplikasi.

Bahan aktif pestisida sangat berbahaya dan sangat beracun serta sulit

digunakan dilapangan (misalnya tidak larut dalam air). Oleh karena itu

dalam perdagangan, bahan aktif diformulasikan terlebih dahulu dengan

cara dicampur bahan-bahan pembantu, misalnya solvent (bahan pelarut),

emulsifier (bahan pembuat emulsi), diluent (bahan pembasah atau

pengencer), carrier (bahan pembawa), dan kadang-kadang synergist

(bahan untuk meningkatkan efikasi pestisida). Contoh formulasi WP

(Wettable Powder) tersusun atas bahan aktif, sistem solvent, carrier yang

sangat adsorbtif, diulent deaktivator, wetting agent, dispersant dan sticker.

Sedangkan pada formulasi EC (emulsifiable concentrate), komposisi

utamanya adalah bahan aktif, solvent dan cosolvent, emulsifier, dan
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bahan lain yang diperlukan. Bentuk formulasi dan kandungan bahan aktif

pestisida pada umumya dicantumkan di belakang nama barang. Misalnya

insectisida Furadan 3G artinya pestisida ini mengandung 3%bahan aktif

(kabofuran) dan diformulasikan dalam bentuk butiran (granule, G)

(Sastroutomo 1992).

Formulasi merupakan campuran bahan aktif dengan bahan yang

bersifat netral sehingga dapat dipakai sebagai pestisida. Ada beberapa

macam formulasi dari pestisida antara lain : Dust (D), Aerosol (A),

Wettable Powder (WP), Emulsifiable Concentrate (EC), Granulair (G),

Fumigan (F), dan Ultra Low Volume (ULV) (Soeprapto 1992).

Pestisida berdasarkan bentuk/formulasi dan cara penggunaan dapat

dibedakan menjadi beberapa macam, bentuk padat cara penggunaannya

diumpankan contohnya Klerat untuk pembasmi tikus. Bentuk tepung

basah (WP = Wettable Powder ) cara penggunaannya dengan dilarutkan

pada air pemakaiannya dengan disemprot contohnya; Daconil dan Dipel.

Formulasi cair penggunaannya dengan disemprot contohnya: Decis,

Prodigy, dan Curacron, sedangkan Furadan meruoakan nama produk

pestisida yang berupa butiran-butiran dan penggunaannya dengan ditabur

disekitar perakaran tanaman.

c. Uji Efikasi Alat Perangkap Hama (Metyl eugenol)

Lalat buah merupakan hama pada tanaman buah-buahan yang sangat

merugikan petani. Pada buah yang terserang biasanya terdapat lubang

kecil di bagian tengah kulitnya. Serangan lalat buah ditemukan terutama

pada buah yang hampir masak. Gejala awal ditandai dengan noda atau

titik bekas tusukan ovipositor (alat peletak telur) lalat betina saat

meletakkan telur ke dalam buah. Selanjutnya karena aktivitas hama di

dalam buah, noda tersebut berkembang menjadi meluas. Larva makan

daging buah sehingga menyebabkan buah busuk sebelum masak. Apabila

dibelah pada daging buah terdapat belatung-belatung kecil dengan ukuran

antara 4-10 mm yang biasanya meloncat apabila tersentuh. Kerugian yang

disebabkan oleh hama ini mencapai 30-60%. Kerusakan yang ditimbulkan

oleh larvanya akan menyebabkan gugurnya buah sebelum mencapai

kematangan yang diinginkan (Maryani et al. 2005).

Fase kritis tanaman dan saat pemantauan populasi adalah saat buah

menjelang masak. Lalat buah dapat dikendalikan dengan berbagai cara
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mulai dari mekanis, kultur teknis, biologi dan kimia. Di alam lalat buah

mempunyai musuh alami berupa parasitoid dari genus Biosteres dan

Opius dan beberapa predator seperti semut, sayap jala (Chrysopidae va.

(ordo Neuroptera)), kepik Pentatomide (ordo Hemiptera) dan beberapa

kumbang tanah (ordo Coleoptera). Peran musuh alami belum banyak

dimanfaatkan mengingat populasinya yang rendah dan banyaknya petani

yang mengendalikan hama menggunakan insektisida. Parasitoid dan

predator ini lebih rentan terhadap insektisida daripada hama yang

diserangnya. Cara mekanis adalah dengan pengumpulan dan pemungutan

sisa buah yang tidak dipanen terutama buah sotiran untuk menghindarkan

hama tersebut menjadi inang potensial, akan menjadi sumber serangan

berikutnya.

Pengendalian mekanis juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan

buah yang busuk atau sudah terserang kemudian dibenamkan kedalam

tanah atau dibakar. Pembungkusan buah mulai umur 1,5 bulan untuk

mencegah peletakan telur (oviposisi), merupakan cara mekanik yang

paling baik untuk diterapkan sebagai antisipasi terhadap serangan lalat

buah. Pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan dengan

pengolahan tanah (membalik tanah) di bawah pohon atau tajuk tanaman

dengan tujuan agar pupa terangkat ke permukaan tanah sehingga terkena

sinar matahari dan akhirnya mati. Pengendalian dengan cara kimia

dilakukan dengan menggunakan senyawa perangkap atau atraktan yang

dikombinasikan dengan insektisida. Senyawa yang umum digunakan

adalah Methyl eugenol. Caranya dengan meneteskan pada segumpal

kapas sampai basah namun tidak menetes, ditambah dengan insektisida

dan dipasang pada perangkap yang sederhana, modifikasi dari model

perangkap Stiener. Alat perangkap terbuat dari botol bekas air minum

mineral yang lehernya berbentuk kerucut atau toples plastik. Perangkap

dipasang dekat pertanaman atau pada cabang atau ranting tanaman.

Pemasangan dilakukan sejak buah pentil (umur 1,5 bulan) sampai panen.

Pemberian cairan atraktan diulang setiap 2 minggu sampai 1 bulan. Setiap

satu hektar dapat dipasang 15-25 perangkap (Dardjo 2000).

Penggunaan atraktan methyl eugenol merupakan cara pengendalian

yang ramah lingkungan dan telah terbukti efektif. Penggunaan methyl

eugenol sebagai atraktan lalat buah tidak meninggalkan residu pada buah
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dan mudah diaplikasikan pada lahan yang luas. Karena bersifat volatil

(menguap), daya jangkaun atau radiusnya cukup jauh yang mencapai

ratusan meter, bahkan ribuan meter dan bergantung pada arah angin. Daya

tangkap atraktan bervariasi, bergantung pada lokasi, cuaca, komoditas dan

keadaan buah di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

penggunaan atraktan methyl eugenol dapat menurunkan intensitas

serangan lalat buah pada mangga sebesar 39-59% (Maryani et al. 2005).

Atraktan dapat digunakan untuk mengendalikan hama lalat buah dalam

tiga cara, yaitu : (1) Mendeteksi atau memonitor populasi lalat buah.

(2)Menarik lalat buah untuk kemudian dibunuh dengan perangkap. (3)

Mengacaukan lalat buah dalam perkawinan, berkumpul dan cara makan.

Pada praktikum kali ini praktikan melakukan uji methyl eugenol untuk

menangkap lalat buah pada 2 jenis pohon yaitu pohon jeruk dan pohon

belimbing. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan memberi 2

lubang pada bagian atas dan bagian bawah botol, untuk bagian bawahnya

diberi kapas. Pada kapas ditetesi methyl eugenol, langkah ini dipakai

untuk membuktikan seberapa besar pengaruh methyl eugenol terhadap

banyaknya lalat yang masuk pada botol. Atraktan berbahan aktif methyl

eugenol tergolong food lure artinya lalat jantan tertarik datang untuk

keperluan makan bukan untuk seksual. Selanjutnya methyl eugenol

diproses dalam tubuh lalat jantan untuk menghasilkan seks feromon yang

diperlukan saat perkawinan guna menarik lalat betina.

Berdasarkan hasil pengamatan, pada pohon jeruk menit ke-30 terdapat

20 lalat buah, menit ke-45 terdapat 30 lalat buah dan menit ke-60 terdapat

36 lalat buah. Pada pohon belimbing menit ke-30 terdapat 38 lalat buah,

menit ke-45 terdapat 48 lalat buah dan menit ke-60 terdapat 58 lalat buah

yang terperangkap. Lama pemasangan mempengaruhi efektivitas methyl

eugenol karena semakin lama memasang methyl eugenol, maka lalat buah

yang akan datang dan terpancing juga akan semakin banyak. Beberapa

faktor yang mempengaruhi efektivitas methyl eugenol antara lain adalah

lama pemasangan dan media yang digunakan. Lalat yang mengkonsumsi

methyl eugenol lebih lama, periode perkelahian dan menggetarkan sayap

akan lebih lama daripada lalat yang tidak mengkonsumsi. Selain itu

keberhasilan kawin lalat buah juga akan meningkat (Weams 2008).



68

d. Uji Antagonisme In Vitro

Salah satu jasad antagonis adalah Trichoderma. Merupakan salah satu

jamur tanah yang tersebar luas hampir dapat ditemui di lahan-lahan

pertanian dan perkebunan. Trichoderma bersifat saprofit pada tanah,

kayu, dan beberapa jenis bersifat parasit pada jamur lain. Trichoderma

viride merupakan jenis yang paling banyak dijumpai diantara genusnya

dan mempunyai kelimpahan yang tinggi pada tanah dan bahan yang

mengalami dekomposisi.

Trichoderma adalah jamur penghuni tanah yang dapat diisolasi dari

perakaran tanaman lapangan. Biakan jamur Trichoderma dalam media

aplikatif seperti dedak dapat diberikan ke areal pertanaman dan berlaku

sebagai biodekomposer, yaitu dapat mendekomposisi limbah organik

(rontokan dedaunan dan ranting tua) menjadi kompos yang bermutu.

Selain itu, Trichoderma dapat juga digunakan sebagai biofungisida,

dimana Trichoderma mempunyai kemampuan untuk dapat menghambat

pertumbuhan beberapa jamur penyebab penyakit pada tanaman antara lain

Rigidiforus lignosus, Fusarium oxysporum, Rizoctonia solani, Sclerotium

rolfsii, dan sebagainya.

Jamur Fusarium sp. merupakan patogen tular tanah atau “soil-borne

pathogen” yang termasuk parasit lemah. Jamur ini menular melalui tanah

atau rimpang yang berasal dari tanaman jahe sakit, dan menginfeksi

tanaman melalui luka pada rimpang. . Daur hidup Fusarium mengalami

fase patogenesis dan saprogenesis. Pada fase patogenesis, jamur hidup

sebagai parasit pada tanaman inang. Apabila tidak ada tanaman inang,

patogen hidup di dalam tanah sebagai saprofit pada sisa tanaman dan

masuk fase saprogenesis, yang dapat menjadi sumber inokulum untuk

menimbulkan penyakit pada tanaman lain. Penyebaran propagul dapat

terjadi melalui angin, air tanah, serta tanah terinfeksi dan terbawa oleh

alat pertanian dan manusia (Ramdhan 2010).

Untuk mengetahui daya kerja Trichoderma tersebut maka perlu adanya

pengamatan tentang daya serang organisme tersebut. Daya serang dapat

dihitung dengan menghitung persentase hambatan patogen yaitu jari-jari

koloni patogen menjauhi antagonis (R2) dikurangi jari-jari koloni patogen

mendekati antagonis (R1) dibagi dengan (R2) dikalikan 100%.
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Pada pengulangan pertama diperoleh data jari-jari koloni patogen yang

menjauhi antagonis (R2) adalah sebesar 2,5 cm. Sedangkan jari-jari

patogen yang mendekati antagonis (R1) sebesar 1,5 cm. Maka prosentase

hambatan yang terjadi sebesar 40 %.

Semakin tinggi prosentase hambatan patogen daya resistensi

trichoderma akan semakin baik, karena mampu menghambat

pertumbuhan fusarium yang merugikan tanaman. Fusarium dan

Trichoderma memiliki hubungan antagonis. Trichoderma cenderung

mengganggu pertumbuhan Fusarium.



70

DAFTAR PUSTAKA

Anonima 2009. Formulasi Pestisida. http:/ /tunasdaon. blogspot.com/
2009/02/formulasi-pestisida.html. Diakses pada tanggal 16 November 2012.

Dardjo Y V 2000. Dasar-dasar Perlindungan Tanaman. UNS Press. Surakarta.

Kalshoven  LGE 1981. The Pests of Crops in Indonesia. Revised And Translated
by Van Der Laan PA, University of Amsterdam With The Assistance Of G.
H. L. Rothschild, CSIRO, Canberra. P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta.
701 hlm.

Maryani, Marheni, Mariati dan S Rosita 2005. Pengaruh Metil Eugenol dalam
Pengendalian Lalat Buah (Bactrocera dorsalis) pada Pertanaman Jeruk. J.
Natur Indonesia 9 (2): 127 – 130.

Pracaya 1991. Hama dan Penyakit Tanaman. Penebar Swadaya. Jakarta

Ramdhan 2010. Fusarium oxysporum. http:// z47d.wordpress.com/
2010/04/18/fusarium-oxysporum/. Diakses pada tanggal 16 November 2012.

Sastroutomo, SS. 1992. Pestisida, Dasar-dasar dan Dampak penggunaannya.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Subiyakto 1989. Pengendalian Serangga Hama Sayuran dan Palawija. Penerbit
Kanisius. Yogyakarta

Sofa 2008. Menggunakan Serangga Pemangsa dan Parasitoid sebagai
Pengendalian Hama. http://massofa.wordpress.com. Diakses tanggal 16
November 2012.

Swastika 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai. Badan
Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Taruminkeng, Rudy C 2008. Pestisida dan Penggunaannya.
http://tumoutou.net/TOX/PESTISIDA. (Diakses tanggal 16 November 2012).
adi, Nur. 1989. Hama dan Penyakit Tanaman. Kanisius. Yogyakarta.

Weams 2008. Fundamental of Entimologi. Prentice Hall of India. New Delhi.



71

D. Gulma

1. Hasil Pengamatan

a. Pengenalan Herbisida

1) Herbisida kontak (Gramoxone)

a) Bahan aktif : Paraquat diclarida

b) Formulasi : 276 g/l

c) Jenis gulma : Daun lebar (Ageratum conyzoides), Daun sempit dan

Teki pertanaman (Albizia fakatci)

d) Dosis : 1,5-3 l/ha

e) Tanaman utama : Cengkeh, kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, padi

f) Waktu aplikasi : 2 minggu sebelum penanaman tanaman utama

2) Herbisida sistemik (Round up)

a) Bahan aktif : Isopropilamina glifosfat

b) Formulasi : 486 g/l

c) Jenis gulma : alang-alang, gulma keras, gulma sedang, gulma lunak

d) Dosis :

4-6 l/ha : kelapa sawit, kakao (gulma keras)

2-3 l/ha : karet, kelapa (gulma keras)

1,5-2 l/ha : karet, kakao (gulma keras)

3-6 l/ha : gulma umum

6-10 l/ha : persiapan tanam (TOT)

e) Tanaman utama : cengkeh, kelapa, kakao, kopi

f) Waktu aplikasi : saat pertumbuhan gulma 40%

b. Identifikasi Gulma

1) Wedusan (Ageratum conyzoides)

Gambar 4.2.1 Tapak Liman

Klasifikasi :

- Divisio: Spermathopyta

- Klas : Magnoliopsida

- Ordo : Asterales

- Famili : Asteraceae

- Genus : Ageratum

- Spesies :Ageratum

conyzoides
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Tipe gulma : Berdaun lebar

Ciri morfologi :

a) Batang tegak, bulat, bercabang dan berbulu

b) Duduk daun bawahnya berhadapan

c) Bunga mengelompok berbentuk cawan

d) Batang basah

e) Bunga berwarna ungu

f) Permukaan daun berbulu

2) Rumput teki (Cyperus rotundus)

Gambar 4.2.2 Rumput Teki

Tipe gulma : Teki- tekian

Ciri morfologi :

a) Bentuk daun seperti pita

b) Pertulangan daun sejajar

c) Bentuk batang segitiga

d) Memiliki stolon dan umbi

e) Tipe daun sempit

3) Putri malu (Mimosa pudica)

Klasifikasi :

- Divisio: Spermathopyta

- Klas : Liliopsida

- Ordo : Cyperales

- Famili : Cyperaceae

- Genus : Cyperus

- Spesies: Cyperus rotundus

Klasifikasi :

- Divisio : Spermathopyta

- Klas : Magnoliopsida

- Ordo : Fabales

- Famili : Fabaceae

- Genus : Mimosa

- Spesies : Mimosa pudica



73

Gambar 4.2.3 Putri Malu

Tipe gulma : berdaun lebar

Ciri morfologi :

a) Batang bulat dan berduri

b) Daun majemuk menyirip ganda

c) Arah tumbuh menjalar

d) Anak daun berpasangan

e) Memiliki akar pena yang kuat

4) Daun anting-anting (Acalypha indica)

Gambar 4.2.4 Daun Anting-anting

Tipe gulma : Berdaun lebar

Cirimorfologi :

a) Batang tegak bulat, berambut halus

b) Daun tunggal, tepi bergerigi, berujung runcing

c) Daun menyerupai bayam dengan ukuran lebih kecil

d) Berakar tunggang

e) Bentuk bunga seperti biji-bijian berwarna hijau

Klasifikasi :

- Divisio : Spermathopyta

- Klas : Magnoliopsida

- Ordo : Euphorbiales

- Famili : Euphorbiaceae

- Genus : Acalypha

- Spesies : Acalypha indica
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c. Uji Aplikasi Herbisida

1) Herbisida kontak (Gramoxone)

a) Prosentase kerusakan 100%

b) Jenis gulma dalam luasan yang disemprot : rumput teki

Gambar 4.3.1 Sebelum disemprot Gramoxone

Gambar 4.3.2 Setelah disemprot Gramoxone

2) Herbisida sistemik (Round up)

a) Prosentase kerusakan 100%

b) Jenis gulma dalam luasan yang disemprot : 80% rumput, 20%

cyperus rotundus

Gambar 4.3.3 Sebelum disemprot Round up
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Gambar 4.3.4 Sesudah disemprot Round up

Kalibrasi Herbisida

1) Herbisida Kontak (Gramoxone)

2 liter/ha dengan volume semprot 400 liter2400 = 200400 = 51
Volume semprot = = 40 ml/m2 X 2,25 m2

= 90 ml

Kebutuhan larutan gamoxone untuk 2,25 m2 = 90 ml90 = 0,45 ml dalam 2,25 m2

2) Herbisida Sistemik (Round Up)

8 liter/ha dengan volume semprot 400 liter8400 = 8000400 = 201
Volume semprot = = 40 ml/m2 X 2,25 m2

= 90 ml

Kebutuhan larutan round up untuk 2,25 m2 = 90 ml90 = 1,8 ml dalam 2,25 m2

2. Pembahasan

a. Pengenalan Herbisida

Herbisida merupakan sejenis racun digunakan sebagai salah satu sarana

pengendalian tumbuhan gulma. Terdapat dua jenis herbisida berdasarkan

sistem kerjanya terhadap gulma, yaitu herbisida kontak dan herbisida

sistemik. Herbisida kontak merupakan jenis herbisida yang dapat

mengendalikan serta menekan pertumbuhan gulma yang prinsip kerjanya

mematikan gulma langsung saat kontak dengan herbisida tersebut dalam
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waktu yang singkat. Sedangkan herbisida sistemik merupakan herbisida

yang dapat mengendalikan dan menekan pertumbuhan gulma yang sistem

kerjanya mematikan gulma setelah herbisida tersebut telah masuk ke dalam

jaringan tubuh gulma dan menyerang titik tumbuh gulma

(Gunawan et al. 2006).

Herbisida kontak adalah herbisida yang langsung mematikan jaringan-

jaringan atau bagian gulma yang terkena larutan herbisida ini, terutama

bagian gulma yang berwarna hijau. Herbisida jenis ini bereaksi sangat cepat

dan efektif jika digunakan untuk memberantas gulma yang masih hijau, serta

gulma yang masih memiliki sistem perakaran tidak meluas. Di dalam

jarinngan tumbuhan, bahan aktif herbisida kontak hampir tidak ada yang

ditranslokasikan. Jika ada, bahan tersebut ditranslokasikan melalui phloem.

Karena hanya mematikan bagian gulma yang terkena, pertumbuhan gulma

dapat terjadi sangat cepat. Dengan demikian, rotasi pengendalian menjadi

singkat. Herbisida kontak memerlukan dosis dan air pelarut yang lebih besar

agar bahan aktifnya merata ke seluruh permukaan gulma dan diperoleh efek

pengendalian aktifnya yang lebih baik. Herbisida kontak juga yang bekerja

dengan cara menghasilkan radikal hidrogen peroksida yang memecahkan

membran sel dan merusak seluruh konfigurasi sel. Herbisida kontak hanya

mematikan bagian tanaman hidup yang terkena larutan, jadi bagian tanaman

dibawah tanah seperti akar atau akar rimpang tidak terpengaruhi, dan bagian

tanaman didapat kembali dan roses kerja pada herbisida ini pun sangat cepat.

Herbisida ini hanya mampu membasmi gulma yang terkena semprotan saja,

terutama bagian yang berhijau daun dan aktif berfotosintesis.

Keistimewaannya, dapat membasmi gulma secara cepat, 2-3 jam setelah

disemprot gulma sudah layu dan 2-3 hari kemudian mati. Sehingga

bermanfaat jika waktu penanaman harus segera dilakukan. Kelemahannya,

gulma akan tumbuh kembali secara cepat sekitar 2 minggu kemudian dan

bila herbisida ini tidak menyentuh akar maka proses kerjanya tidak

berpengaruh pada gulma. Contoh herbisida kontak adalah paraquat. Ada

jenis-jenis herbisida kontak berdasarkan bentuk, waktu penggunaan, dan

jenis tanaman yang baik untuk dikendalikan gulmanya yaitu salah satunya

adalah herbisida purna tumbuh yang bersifat kontak, berbentuk larutan

dalam air berwarna hijau tua, untuk mengendalikan gulma pada pertanaman

kelapa sawit (TM) dan jagung (TOT). Contoh-contoh herbisida kontak pada
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umumnya yang digunakan adalah Gramoxone, Herbatop dan Paracol

(Sukman dan Yakup 2002).

Herbisida sistemik adalah herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan

ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai

keperakaran atau sebaliknya. Cara kerja herbisida ini membutuhkan waktu 1-

2 hari untuk membunuh tanaman pengganggu tanaman budidaya (gulma)

karena tidak langsung mematikan jaringan tanaman yang terkena, namun

bekerja dengan cara menganggu proses fisiologi jaringan tersebut lalu

dialirkan ke dalam jaringan tanaman gulma dan mematikan jaringan

sasarannya seperti daun, titik tumbuh, tunas sampai ke perakarannya.

Keistimewaannya, dapat mematikan tunas - tunas yang ada dalam tanah,

sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Efek terjadinya hampir

sama merata ke seluruh bagian gulma, mulai dari bagian daun sampai

perakaran. Dengan demikian, proses pertumbuhan kembali juga terjadi

sangat lambat sehingga rotasi pengendalian dapat lebih lama (panjang).

Penggunaan herbisida sistemik ini secara keseluruhan dapat menghemat

waktu, tenaga kerja, dan biaya aplikasi. Herbisida sistemik dapat digunakan

pada semua jenis alat semprot, termasuk sistem ULV (Micron Herbi), karena

penyebaran bahan aktif ke seluruh gulma memrlukan sedikit pelarut

(Bansur dan Pane 2004).

Ada beberapa jenis herbisida sistemik berdasarkan waktu penggunaannya,

bentuknya, dan baik digunakan buat tanaman yaitu: (1) Herbisida sistemik

purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna hijau, untuk

mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada

pertanaman kelapa sawit (TBM). (2) Herbisida sistemik purna tumbuh

berbentuk larutan dalam air berwarna merah, untuk mengendalikan gulma

pada tanaman jagung (TOT) dan kakao (TBM). Herbisida sistemik purna

tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna coklat tua untuk mngendalikan

gulma berdaun lebar pada tanaman karet (TM) dan tanaman padi. Contoh

herbisida sistemik adalah Glifosat, Sulfosat, Polaris, Round up, Touch

Down, dll (Anaria 2009).

Waktu yang diperlukan herbisida sistemik dalam mematikan gulma lebih

lama daripada herbisida kontak. Hal ini dapat terjadi karena sistem kerja dari

herbisida sistemik secara perlahan akan dapat mematikan gulma setelah

mencapai titik tumbuh gulma dalam jaringan tubuh gulma. Tetapi dalam hal
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ini dipastikan akan menyebabkan kematian gulma dan tidak akan dapat

gulma tersebut tumbuh kembali. Lain halnya dengan herbisida kontak,

herbisida kontak dapat dalam waktu yang singkat mematikan gulma. Tetapi

dalam hal ini penggunakan herbisida kontak untuk mengendalian gulma

biasanya masih dapat terjadi peristiwa muncul atau tumbuh kembali gulma-

gulma tersebut. Karena herbisida kontak hanya bekerja secara kontak atau

langsung tanpa masuk ke jaringan tubuh gulma, jadi titik tumbuh gulma

masih dapat selamat dalam keadaan dormansi (Triharso 2004). Namun

keunggulan dari penggunaan herbisida kontak itu sendiri adalah

membutuhkan waktu yang singkat dalam mengendalikan gulma, sehingga

persaingan antara tanaman budidaya dengan gulma pun dapat teratasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida sistemik, yaitu:

(1) Gulma harus dalam masa pertumbuhan aktif (2) Cuaca cerah waktu

menyemprot. (3) Tidak menyemprot menjelang hujan. (4) Keringkan areal

yang akan disemprot. (5) Gunakan air bersih sebagai bahan pelarut. (6)

Boleh dicampur dengan herbisida 2,4-D amina atau dengan herbisida

Metsulfuron (Rukmana 2005).

Pada praktikum acara uji aplikasi herbisida kali ini digunakan Gramoxone

sebagai herbisida kontak dan Round up sebagai herbisida sistemik.

Pengamatan terhadap uji aplikasi herbisida ini dilakukan pada lahan

percobaan luas 1,5 m x 1,5 m = 2,25 m2. Berdasarkan hasil perhitungan dari

diketahuinya dosis pemakaian 2 liter per hektar untuk Gramoxone dan 8 liter

per hektar untuk Round up dengan volume semprot 400 liter, maka diperoleh

volume semprot untuk kedua jenis herbisida tersebut adalah 90 ml. Untuk

menyemprotkan secara merata membutuhkan waktu 15 detik (50 ml) dari

kalibrasi waktu 30 detik  terdapat 180 ml herbisida yang keluar. Sedangkan

untuk kebutuhan larutan Gramoxone untuk luas lahan 2,25 m2 adalah sebesar

0,45 ml dan untuk kebutuhan Round up untuk luas lahan 2,25 m2 sebesar 1,8

ml.

Pengaruh penyemprotan herbisida yang dilakukan pada lahan percobaan

dengan luas 2,25 m2 untuk masing-masing jenis herbisida menunjukkan hasil

yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.1 (kondisi gulma

dengan penyemprotan herbisida kontak) dan Gambar 4.2.2 (kondisi gulma

dengan penyemprotan herbisida sistemik). Berdasarkan hasil pengamatan

yang telah dilakukan pada lahan seminggu setelah disemprot herbisida
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Gramoxone dan  Round up menunjukkan bahwa gulma pada lahan yang

telah disemprot Gramoxone (herbisida kontak) presentase kematiannya

sekitar 90%. Sedangkan gulma pada lahan percobaan yang disemprot dengan

Round up (herbisida sistemik) memiliki presentase kematian sekitar 75%.

Hal ini dapat terjadi karena herbisida sistemik membutuhkan waktu yang

lebih lama untuk mendapatkan keefektifan dari pengaplikasiannya terhadap

gulma dibandingkan herbisida kontak. Hal tersebut disebabkan herbisida

sistemik memiliki sistem kerja yang efektif dalam mengendalikan

pertumbuhan gulma dengan masuk ke dalam jaringan tubuh gulma secara

perlahan menyerang titik tumbuh gulma tersebut. Jadi dalam hal ini, setelah

racun herbisida sistemik masuk ke dalam titik tumbuh gulma, maka gulma

akan mati dan tidak akan dapat melanjutkan siklus hidupnya. Sehingga kecil

kemungkinan gulam dapat tumbuh kembali.

Dibandingkan dengan herbisida kontak, herbisida sistemik membutuhkan

waktu yang lama dalam mengendalikan gulma, karena herbisida sistemik

sistem kerjanya lambat atau dapat dikatakan secara perlahan tapi pasti.

Selain itu menggunaan dosis aplikasi herbisida sistemik yang berlebihan

akan dapat menyebabkan herbisida tersebut berubah fungsi menjadi

herbisida kontak. Hal inilah yang menyebabkan aplikasi dari herbisida

sistemik dalam mengendalikan gulma dilakukan secara berkala atau ulangan

(tidak secara langsung).

b. Identifikasi Gulma

Gulma antara lain didefinisikan sebagai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh

pada tempat yang tidak dikehendaki manusia. Hal ini dapat berarti tumbuhan

tersebut merugikan baik secara langsung atau tidak langsung atau kadang-

kadang juga belum diketahui kerugian maupun kegunaannya. Oleh karena

batasan untuk gulma ini sebetulnya sangat luas sehingga dapat mencakup

semua jenis tanaman dalam dunia tumbuh-tumbuhan (Angga, 2009). Gulma

adalah tumbuhan lain yang tumbuh pada lahan tanaman budidaya atau semua

tumbuhan yang tumbuh pada tempat (area) yang tidak diinginkan oleh petani

sehingga kehadirannya dapat merugikan tanaman lain yang ada di dekat atau

disekitar tanaman pokok tersebut.

Menurut klasifikasi daunnya, gulma dibedakan menjadi 3 macam, yaitu

gulma dengan tipe rumput (berdaun sempit), teki, dan daun lebar. Gulma

berdaun sempit yaitu apabila helaian daun atau laminanya berbentuk
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memanjang dan ukuran lebarnya helaian daun kecil atau sempit. Helaian

daun dari golongan ini umumnya terdiri dari kelampok daun yang berbentuk

pita, linearis, jarum dan yang berbentuk panjang-panjang. Pertulangan daun

dari golongan ini umumnya berbentuk lurus-lurus atau linearis yang

umumnya didominasi oleh kelompok tumbuhan dari kelas

Monocotyledoneae.

Teki mempunyai batang berbentuk segitiga, kadang-kadang bulat dan

tidak berongga, daun berasal dari nodia dan warna ungu tua. Gulma ini

mempunyaiii system rhizome dan umbi sangat luas. Sifat yang menonjol

adalah cepatnya membentuk umbi baru yang dapat bersifat dorman pada

lingkungan tertentu. Diketahui ada teki semusim seperti Cyperus difformis,

Cyperus iria, dan teki tahunan seperti C. esculentus, C. imbricatus, dan C.

rotundus (Sukman dan Yakup 2002).

Gulma berdaun lebar mempunyai spesies-spesies gulma dengan bentuk

daun bulat panjang (oblongus), lanset (lanceolatus), bulat telur (ovatus),

lanset terbalik (oblanceolatus), jantung (cordatus), segitiga sama sisi

(sagittatus) dan bentuk elips. Kelompok ini memiliki arah pertumbuhan

batang tegak, berbaring, menjalar, memanjat, dan melilit. Kelompok gulma

daun lebar terdiri dari spesies-spesies class Dicotyledonae, termasuk

didalamnya marga-marga Euphorbiaceae, Amaranthaceae, Asteraceae,

Mimosaceae, Leguminoceae, Rubiaceae, Commelinaceae, dan sebagainya.

Berbagai macam gulma dari anggota Dicotyledoneae termasuk dalam

kelompok ini. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya.

Kompetisi terhadap tanaman utama berupa kompetisi cahaya. Daun dibentuk

pada meristem pucuk dan sangat sensitif terhadap kemikalia. Terdapat

stomata pada daun terutama pada permukaan bawah, lebih banyak dijumpai.

Terdapat tunas-tunas pada nodusa, serta titik tumbuh terletak di cabang.

Secara morfologi gulma yang digolongkan sebagai tumbuhan berdaun

lebar biasanya tidak begitu sulit diidentifikasi jika telah diketahui sukunya.

Hal ini disebabkan karena dalam suku gulma berdaun lebar tersebut

umumnya perbedaan dalam marga sangat jelas. Lagi pula dalam marga yang

termasuk dalam suatu suku dalam kelompok ini tidak begitu banyak. Lain

halnya dengan golongan rumput-rumputan atau teki, perbedaannya dalam

marga sering tidak jelas, apalagi apabila gulma dari kelompok ini tidak

ditemukan dalam keadaan berbunga (Tjitroseodirjo et al. 1984).
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Dalam praktikum identifikasi gulma kali ini menggunakan beberapa jenis

gulma yaitu, wedusan (Ageratum conyzoides), rumput teki (Cyperus

rotundus), putri malu (Mimosa pudica) dan Daun anting-anting (Acalypha

indica).

1) Wedusan

Wedusan (Ageratum conyzoides) sering ditemukan sebagai tumbuhan

pengganggu di sawah-sawah yang mengering, ladang, pekarangan, tepi

jalan, tanggul, tepi air, dan wilayah bersemak belukar. Ditemukan hingga

ketinggian 3.000 m, terna ini berbunga sepanjang tahun dan dapat

menghasilkan hingga 40.000 biji per individu tumbuhan. Karenanya,

gulma ini dirasakan cukup mengganggu di perkebunan (Anonim 2010).

Wedusan merupakan gulma tipe berdaun lebar. Dengan cirri khusus

daun agak lebar dan teksturnya kasar serta bergerigi, akar serabut dan

bunga-bunga dengan kelamin yang sama berkumpul dalam bongkol rata-

atas, yang selanjutnya (3 bongkol atau lebih) terkumpul dalam malai rata

terminal. Gulma ini mendapatkan namanya karena bau yang

dikeluarkannya menyerupai bau kambing.

2) Rumput teki

Rumput teki (Cyperus rotundus) yang merupakan gulma golongan

teki-tekian. Rumput teki menghasilkan zat alelopati yang menghambat

pertumbuhan tanaman. Pada akar rumput teki terdapat umbi, bunga

berbentuk bulat sedangkan batang berbentuk segitiga, tulang daun sejajar

dan ujung daun runcing.

Akar teki atau Rumput palsu (batang segitiga) hidup sepanjang tahun

dengan ketinggian mencapai 10 sampai 75 cm. Biasanya tanaman liar ini

tumbuh di kebun, di ladang dan di tempat lain sampai pada ketinggian

1000 m dari permukaan laut. Tanaman ini mudah dikenali karena bunga-

bunganya berwarna hijau kecoklatan, terletak di ujung tangkai dengan

tiga tunas helm benang sari berwarna kuning jernih, membentuk bunga-

bunga berbulir, mengelompok menjadi satu berupa payung. Ciri khasnya

terletak pada buah-buahnya yang berbentuk kerucut besar pada

pangkalnya, kadang-kadang melekuk berwarna coklat, dengan panjang

1,5 - 4,5 cm dengan diameter 5 - 10 mm. Daunnya berbentuk pita,

berwarna mengkilat dan terdiri dari 4-10 helai, terdapat pada pangkal

batang membentuk rozel akar, dengan pelepah daun tertutup tanah.Pada
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rimpangnya yang sudah tua terdapat banyak tunas yang menjadi umbi

berwarna coklat atau hitam. Rasanya sepat kepahit-pahitan dan baunya

wangi. Umbi-umbi ini biasanya mengumpul berupa rumpun

(Kardarron 2010).

3) Putri malu

Putri malu (Mimosa pudica) merupakan tanaman gulma dari divisi

Spermatophyta, kelas Dycotiledoneaedan famiy Mimosaceae. Tanaman

ini mempunyai ciri khusus yaitu merupakan  gulma tahunan, berbung

sepanjang tahun, tegak/ sgak panjang/ menjalar (dengan bantuan)

tingginya mencapai 1,5 m, seringkali datar panjang, kuat cabang utama

silindris hijau/ kekuningan. Cabang ditutupi dengan duri tajam dan

panjang. Duri terlihat menekan dan sedikit bengkok, keras, tajam, panjang

3-4mm, daun berhamburan sesnsitif untuk disentuh, bipinathus agak

ungu/ hijau bulu keras.Termasuk golongan gulma rumput-rumputan.

Putri malu atau Mimosa pudica adalah perdu pendek anggota suku

polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat

secara cepat menutup "layu" dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun

sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri

malu bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat

sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti

semula.

Keunikan dari tanaman ini adalah bila daunnya disentuh, ditiup, atau

dipanaskan akan segera "menutup". Hal ini disebabkan oleh terjadinya

perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Rangsang tersebut juga bisa

dirasakan daun lain yang tidak ikut tersentuh.

Gerak ini disebut seismonasti, yang walaupun dipengaruhi rangsang

sentuhan (tigmonasti), sebagai contoh, gerakan tigmonasti daun putri

malu tidak peduli darimana arah datangnya sentuhan. Tanaman ini juga

menguncup saat matahari terbenam dan merekah kembali setelah

matahari terbit.

Tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari

hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang ingin memakannya. Warna

daun bagian bawah tanaman putri malu berwarna lebih pucat, dengan

menunjukkan warna yang pucat, hewan yang tadinya ingin memakan
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tumbuhan ini akan berpikir bahwa tumbuhan tersebut telah layu dan

menjadi tidak berminat lagi untuk memakannya (Anderson 1987).

4) Daun anting-anting

Acalypha indica merupakan herba semusim, tegak, tinggi 30-50 cm,

bercabang dengan garis memanjang kasar, berambut halus. Daunnya

merupakan daun tunggal, bertangkai silindris dengan panjang 3-4 cm,

letak tersebar. Helaian daun berbentuk bulat telur sampai lanset, tipis,

ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi, panjang 2,5-8 cm, lebar 1,5-3,5

cm, pertulangan menyirip dan berwarna hijau.

Tanaman ini memiliki bunga majemuk, berkelamin satu, keluar dari

ketiak daun, kecil-kecil, dalam rangkaian berbentuk bulir. Mahkota

bunganya berbentuk bulat telur, berambut, berwarna merah. Buah

berbentuk kotak, bulat hitam, berdiameter 2-2,5cm dengan biji bulat

panjang, berwarna coklat. Acalypha indica memiliki akar tunggang yang

berwarna putih kotor.

c. Uji Aplikasi Herbisida

Herbisida yang digunakan berjenis racun kontak dengan merk

Gramoxone dan herbisida berjenis sistemik dengan merk Round Up.

Hasilnya herbisida jenis kontak (Gramoxone) menyebabkan prosentase

kematian gulma sebesar 100 % sedangkan herbisida jenis sistemik (Round

Up) menyebabkan prosentase kematian gulma sebesar 100 %. Dapat diambil

kesimpulan bahwa kedua jenis herbisida sama-sama efektif.

Herbisida berjenis racun kotak masuk ke dalam tubuh tanaman gulma

melalui permukaan tubuhnya, khususya pada bagian kutikula yang tipis.

Racun kontak itu dapat diaplikasikan lansung tertuju pada jasad sasaran atau

pada permukaan tanaman. Racun kontak mungkin diformulasikan sebagai

cairan semprot atau sebagai serbuk. Herbisida kontak yang telah melekat

pada permukaan tubuh tanaman akan segera masuk kedalam jaringan sel dan

kemudian berlangsung proses peracunan.

Herbisida berjenis racun sistemik diserap oleh tanaman gulma melalui

akar, batang dan daun, kemudian bahan-bahan aktif akan tersebar ke seluruh

bagian tubuh tanaman dan berlangsung poses peracunan. Herbisida jenis

kontak lebih cepat dan efektif untuk pengendalian gulma.

Herbisida kontak mampu membasmi gulma yang terkena semprotan saja,

terutama bagian yang berhijau daun dan aktif berfotosintesis.
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Keistimewaanya, dapat membasmi gulma secara cepat, 2-3 jam setelah

disemprot gulma sudah layu dan 2-3 hari kemudian mati. Contohnya adalah

paraquat.

Sedangkan cara kerja herbisida sistemik adalah dengan dialirkan kedalam

jaringan tanaman gulma dan mematikan jarigan sasarannya seperti daun, titik

tumbuh, tunas sampai keperakarannya. Keistimewaannya dapat mematikan

tunas-tunas yang ada dalam tanah, sehingga menghambat pertumbuhan

gulma tersebut. Contohnya adalah glifosat, sulfosat (Noor 1997).
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E. Identifikasi Hama dan Diagnosis Penyakit di Lapang

1. Hasil Pengamatan

a. Lokasi pengamatan : Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar

b. Waktu pengamatan : 13 November 2012

c. Komoditas yang diamati : Tanaman cabai

d. Hama/Patogen yang menyerang : Thrips sp.

Keterangan

a. Gejala :

1) Daun tidak rata, keemasan

2) Tidak ditemukan OPT, hanya ditemukan tanda terserang saja pada daun.

Dengan tanda daun bercak keperak-coklatan, daun mengeriting ke arah

atas.

Deskripsi Hama/Patogennya

a. Taksonomi :

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Thysanopetra

Famili : Thripidae

Genus : Thrips

Spesies : Thrips sp.

b. Ciri morfologi

1) Memiliki warna coklat muda, coklat tua

2) Kepalanya (thoraks) lebih pucat disbanding abdomen

3) Memiliki tungkai berwarna kuning

4) Bagian kepala memiliki antena sepasang, terdiri dari 7 ruas

Cara Penanggulangan yang sudah dilakukan

a. Kimia : menggunakan insectisida

b. Teknis/mekanis :

Dengan pergiliran tanaman yang bukan inangnya/tidak menanam cabai

secara bertahap sepanjang tahun.
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Gambar 5.1 Pertumbuhan tanaman cabai terhambat/kerdil

Gambar 5.2 Bercak pada daun tanaman cabai

Gambar 5.3 Pengamatan lapang
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2. Pembahasan

Tanaman cabai (Capsicum annum) berbentuk perdu yang tingginya 1,5-2 m

dan lebarnya tajuk tanaman dapat mencapai 1,2 m. Daun cabai pada umumnya

berwarna hijau cerah pada saat masih muda dan akan berubah menjadi hijau

gelap bila daun sudah tua. Daun cabai ditopang tangkai daun yang mempunyai

tulang menyirip. Bentuk daun umumnya bulat telur, lonjong, dan oval dengan

ujung runcing, tergantung pada jenis dan verietasnya. Bunga cabai berbentuk

terompet atau campanulate, sama dengan bentuk bunga keluarga solanaceae

lainnya. Bunga cabai berkelamin dua (Hermaprodit) dalam satu bunga terdiri

dari satu alat kelamin jantan dan betina dan berwarna putih bersih. Bunga

tersusun di atas tangkai bunga terdiri atas dasar bunga kelopak bunga dan

mahkota bunga. Letak buah menggantung panjang sampai 1-1,5 cm panjang

tangkai bunga 1-2 cm. Bentuk buahnya berbeda-beda menurut jenis dan

varietasnya (Tindall 1983).

Mengenal kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh berbagai

pengganggu akan sangat membantu dalam diagnosis. Diagnosis merupakan

proses yang sangat penting. Hasil diagnosis akan menentukan keberhasilan

suatu pengelolaan penyakit tanaman. Kegagalan suatu diagnosis akan

menyebabkan kegagalan dalam tahap pengendalian. Sebagai contah klasik

dikemukakan oleh Fry (1982) pada pertanaman bit gula dipinggiran kota New

York terjadi masalah kekerdilan tanaman. Dugaan awal kekerdilan tersebut

disebabkan oleh karena kekurangan hara. Namun ternyata aplikasi pemupukan

tidak menyelesaikan masalah. Konsultasi dengan ahli penyakit tanaman

menyimpulkan bahwa tanaman terserang oleh nematoda Heterodera schachtii.

Dengan demikian diagnosis yang baik harus memiliki efektivitas yang tinggi.

Disamping itu diagnosis juga harus cepat. Keterlambatan hasil diagnosis karena

berbagai hal dapat menyebabkan penyakit sudah berkembang pesat, sehingga

hasil tidak dapat diselamatkan. Disamping efektif dan cepat, diagnosis juga

harus murah. Biaya diagnosis yang mahal tidak akan terjangkau oleh petani

kecil, sehingga mereka enggan pergi ke klinik untuk memeriksakan tanaman.

Thrips adalah hama yang ukup berbahaya bagi tanaman , hama ini bsa

menjadi perantara (vector) yang baik berbagai penyakit virus. Ambang batas

untuk mengendalikan wabah thrips adalah 1 thrips dalam 10 bunga, yaitu jika

dari 10 bunga ditemukan 1 thrips maka perlu adanya penyemprotan insektisida

karena perkembangan thrips sangat cepat.
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Klasifikasi Thrips

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Thysanoptera

Famili : Thripidae

Morfologi hama thrips, Ukuran Trips dewasa berukuran + 1 mm, berwarna

kuning pucat, coklat atau hitam. Biasanya thrips lebih gelap warnanya apabila

kondisi lingkungan rendah , dan Semakin rendah suhu suatu lingkungan warna

trips biasanya lebih gelap. Trips jantan tidak bersayap, sedangkan yang betina

mempunyai dua pasang sayap yang halus dan berumbai. Berkembang biak

secara partenogenesis atau dapat menghasilkan telur tanpa melalui kawin

terlebih dahulu. Telur yang dihasilkan dapat mencapai 80 – 120 butir. Imago

dapat hidup sampai 20 hari. Siklus hidup hama trips sekitar 3 minggu. Di

daerah tropis siklus hidup tersebut bisa lebih pendek (7 - 12 hari), sehingga

dalam satu tahun dapat mencapai 5 – 10 generasi. Trips dewasa dapat hidup

sampai 20 hari. Telur trips berbentuk oval. Telur diletakkan secara terpisah-

pisah di permukaan bagian tanaman atau ditusukkan ke dalam jaringantanaman

oleh alat peletak telur. Nimfa berwarna keputih-putihan atau kekuning-

kuningan, tidak bisa terbang tetapi hanya meloncat-loncat saja. Penyebaran

dari satu tanaman ke tanaman lain berlangsung sangat cepat dengan bantuan

angin (Lindeman 1889).

Cara Pengendalian hama Thrips, Menggunaan insektisida, menggunakan

cendawan verticillium lecanii sebagai musuh alami, dan bisa juga

mengggunakan pestisida nabati /alami daun sirsak dan deterjen , atau pestisida

buatan yakni insektisida kimia dicarzol 25SP(1-2g/l air) atau dengan

menggunakan Regent 50SC. Cara pengendalian menggunakan daun sirsak dan

detergen pada hama thrips sebagai berikut dengan menggunakan 50-100 lembar

daun sirsak dan 15 gr deterjen/sabun colek- 5 l air (Mudjiono 1991).

Hasil pengamatan menunjukan bahwa hama tanaman yang sering menyerang

tanaman cabai adalah Thrips sp. yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman

menjadi kerdil, daun-daunnya keriting, Serta terdapat bercak kecoklatan pada

daun tanaman cabai. Ciri morfologi dari hama thrips adalah berwarna coklat

muda atau coklat tua, warna kepala atau thoraks lebih pucat disbanding warna

abdomen, serta memiliki tungkai berwarna kuning dan mempunyai sepasang
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antena di kepala yang terdiri dari 7 ruas. Cara penanggulangan hama thrips bisa

dengan penyemprotan insectisida atau dengan pergiliran tanaman yang bukan

inangnya untuk mengurangi atau menekan jumlah populasi thrips di area

tersebut.

Hama Thrips menyukai daun muda. Mula-mula daun yang terserang

memperlihatkan gejala noda keperakan yang tidak beraturan, akibat adanya

luka dari cara makan hama tersebut. Setelah beberapa waktu, noda keperakan

tersebut berubah menjadi kecoklatan terutama pada bagian tepi tulang daun.

Daun-daun mengeriting ke arah atas. Pada musim kemarau perkembangannya

sangat cepat sehingga populasinya lebih tinggi. Penyebarannya sangat terbantu

oleh angin, karena Thrips dewasa tidak bisa terbang dengan sempurna. Pada

musim hujan populasinya relatif rendah karena banyak Thrips yang m ati

tercuci oleh curah hujan (Cahyono 2007).

Tanaman yang terserang hama thrips, bunga akan mengering dan rontok.

Sedangkan apabila menyerang bagian daun pada daun terdapat bercak

keperakan dan menggulung. Jika daun terserang aphids, daun akan menggulung

kedalam, keriting, menguning dan rontok. Untuk pencegahan dan pengendalian

lakukan penyemprotan dengan insektisida Winder 25 WP dengan konsentrasi

100 – 200 gr / 500 liter air / ha atau dengan Winder 100EC 125 – 200 ml / 500

liter air / Ha bergantian dengan insektisida Promectin 18ec dengan konsentrasi

0,25-0,5 cc/liter (Vos 1994).
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III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Morfologi, Identifikasi Hama Dan Gejala Kerusakan Tanaman

a. Hama yang mengganggu tanaman pokok berasal dari filum nematoda,

gastropoda, chordata, homoptera, hemiptera, diptera.

b. Setiap serangga memiliki  morfologi yang berbeda-beda berdasarkan tipe

ordonya.

c. Untuk mengidentifikasi jenis serangga (hama) dapat dilakukan dengan

menggunakan kunci determinasi yang dibuat berdasarkan ciri-ciri morfologi

serangga.

d. Tanda gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh serangga hama dapat dijadikan

sebagai petunjuk identifikasi OPT. Misalnya pada akar yang menggelembung

pada tomat merupakan akibat dari serangan nematoda.

2. Identifikasi Patogen

a. Tipe gejala yang timbul pada tanaman akibat pathogen digolongkan menjadi 3

yaitu nekrosis, hiperplastis, hipoplastis.

b. Prinsip pembuatan medium biakan adalah  digunakan untuk media umum untuk

jamur. Medium biakan ini dibuat sebagai media isolasi penyakit yang harus

dibiakkan secara murni.

c. Isolasi dapat dilakukan dengan jaringan tebal, misalnya menggunakan apel.

Selain itu dapat pula dilakukan menggunakan jaringan tipis misalnya daun

kacang tanah.

3. Taktik Pengendalian OPT

a. Beberapa hewan memiliki stadia tersendiri untuk menjadi musuh alami,

misalnya pada belalang sembah adalah pada saat imago, kumbang buah saat

dewasa, kumbang pada saat larva, dsb.

b. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan penggunaan Pesticida yang

disesuaikan dengan jenis hama yang mengganggu.

c. Penggunaan zat penarik atau lebih dikenal sebagai “atraktan” merupakan salah

satu alat atau cara pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan hama secara

terpadu, karena penggunaannya bersifat spesifik dan secara ekologis aman bagi

lingkungan.

d. Sasaran utama pengendalian hayati patogen tanaman adalah meningkatkan

potensi dan kemampuan jasad antagonis untuk meningkatkan ketahanan
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tanaman. Contoh jenis patogen yakni Trichoderma sp. dan jamur antagonis

yakni Fusarium sp.

4. Gulma

a. Jenis gulma yang ditemukan pada saat pengamatan mewakili dari ketiga jenis

gulma, yaitu rumput-rumputan, teki, dan gulma daun lebar.

b. Herbisida kontak adalah herbisida yang langsung mematikan jaringan-jaringan

atau bagian gulma yang terkena larutan herbisida ini, terutama bagian gulma

yang berwarna hijau, contoh : Gramoxone.

c. Herbisida sistemik adalah herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan ke

seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai keperakaran

atau sebaliknya, contoh : Round-up.

d. Pada uji aplikasi herbisida, gulma lebih cepat mati pada yang diberi perlakuan

herbisida kontak yakni 97% gulma yang mati, sedangkan perlakuan herbisida

sistemik hanya 85% gulma yang mati.

5. Identifikasi Hama dan Diagnosis Penyakit di Lapang

a. Penanggulangan/pengendalian hama dan penyakit bisa melalui penyemprotan

pestisida maupun dengan pergiliran tanaman.

b. Perkembangan Hama dan Penyakit tergantung kondisi lingkungannya.

B. SARAN

1. Pada pelaksanaan praktikum Co-Ass yang mendampingi kurang, rata-rata hanya

ada 3 Co-Ass sehingga jika praktikan ingin bertanya agak sulit.

2. Waktu pelaksanaan pratikum tiap acara terlalu singkat, menyebabkan saat

pengamatan tergesa-gesa.

3. Buku petunjuk pratikum perlu diperbaiki, agar tiap acara tersedia di dalam buku.

4. Pada buku petunjuk praktikum perlu dilengkapi taksonomi tiap organisme maupun

tanaman yang diamati.

5. Pratikum ini memberi banyak wawasan serta pengalaman karena dapat mengamati

hama dan tanda penyakit serta melakukan praktek secara langsung pengendalian

OPT maupun gulma.
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d. Pengenalan Pestisida

Tabel 3.2.2 Pengenalan Pestisida

No Merk
Pestisida

Jenis
pestisida

Bahan Aktif Jenis Racun Formulasi Penyakit/
patogen Hama

Sasaran

Tanaman Cara
Aplikasi

1 Gramaxone Herbisida Parakuat diklorida Kontak SL Cyperus
rotundus

Jagung, dll Semprot

2 Curacron Inseksida Profenofos Kontak EC Heliothis
atmigera

Tomat, dll Semprot

3. Score Fungisida Difenokononol Sistemik EC Rhizoctonia sp Padi, dll Semprot
4. Furadan Insektisida Karboforn 3 % Sistemik GR Lalat buah Padi Tabur
5. Round up Herbisida Isopropilamina glifosfat Sistemik SL Alang-alang Kelapa sawit Umpan
6. Agrimycin Bakterisida Streptomicin sulfat 15 % Sistemik SL Pseudomonas Kentang, tomat Semprot
7. Antracol Fungisida Propineb 70 % Kontak WP Cercospora sp Cabai merah Semprot
8. Agrept Bakterisida Streptomisin sulfat 20 % Sistemik WP Pseudomonas Tomat Semprot

9. Daconil Fungisida Klorotanil 76 % Kontak WP Altenaria Bawang merah Semprot
10. Dursban Fungisida Klorpirifos 200 g/l Kontak EC Serangga Bawang merah Semprot

11. Klerat Rodentisida Brodifakian 0,005 % Antikoagulan RM-B Tikus Padi Umpan

12. Prodigy Insektisida Metoksifenozidan100 g/l Kontak SL Spodoptoa
exigua

Bawang merah Semprot

13. Derosal Fungisida Karbendazim 500 g/l Sistemik SL Altenaria porri Bawang merah Semprot

14. Decis Insectisida Detlamertrin 25g/l Kontak EC Dacus sp Cabai merah Semprot

15. Vydate Nematisida,
Insektisida

Oksamil 100 g/l Kontak AS Serangga,
nematoda

Padi, tomat Semprot

Sumber : Laporan sementara
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