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1.1 Latar Belakang 

Tanaman teh (Camellia sinensis L.) telah lama diusahakan orang sebagai 

tanaman perkebunan dan tersebar di benua-benua Afrika, Australia, dan Asia 

termasuk Indonesia (Adisewejo, 1982).Teh merupakan bahan perdagangan yang 

dikonsumsi oleh penduduk dunia.Kebiasaaan minum teh diduga berasal dari 

China yang kemudian berkembang di Jepang dan Eropa (Wibowo et al., 

1997).Sekitar sejuta ton teh dikonsumsi penduduk di seluruh dunia, baik di negara 

yang menghasilkan teh maupun di negara yang harus mengimpor berpuluh-puluh 

maupun beratus-ratus ton teh tiap tahun (Siswoputranto, 1978). 

Indonesia telah lama di kenal sebagai negara penghasil.Pertanaman teh 

selain diusahakan oleh perusahaan perkebunan Negara banyak pula diusahakan 

pihak swasta dan individu pada lahan-lahan pertanaman yang dimilikinnya. 

Perkebunan teh banyak kita dapatkan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Sumatera dan beberapa daerah dataran tinggi lainnya. Teh untuk ekspor adalah teh 

hitam yang dipak dengan baik-baik dalam peti tripleks yang dibagian dalamnya 

telah dilapisi kertas timah yang agak tebal, sehingga dalam perjalanannya 

kenegara-negara peminta tidak terpengaruh hawa dan terbebas dari gangguan 

hamagudang. Bagi konsumen dalam negeri diproduksi teh hijau karean konsumen 

dalam negeri lebih banyak yang menyukai teh hijau daripada teh hitam. 

Salah satu perkebunan teh terbesar di Jawa Timur berada di daerah 

Wonosari, Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang 
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dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero). Lokasi kebun berada di 

lereng sebelah timur gunung Arjuna dengan ketinggian tempat 950 – 1300 meter 

dari permukaan air laut. Berjarak 9 km dari kota Singosari, 6 km dari Lawang, 30 

km dari Malang, dan 80 km dari Surabaya (Sopiar dkk, 2006). 

Dalam usaha pengembangan dan peningkatan mutu hasil tanaman teh akan 

selalu dipengaruhi faktor-faktor yang bersifat membatasi, antara lain serangan 

hama dan patogen. Menghadapi masalah hama dan patogen tidaklah mudah, 

karena terbatasnya pengetahuan tentang pengendaliannya atau bilamana 

pengetahuan itu telah ada namun sarana dan prasarana belum ada. Tanaman 

mengalami sakit, tidak normal pertumbuhan dan perkembangannya sehingga hasil 

tanaman mengalami penurunan. 

Hama Tanaman merupakan salah satu faktor penghambat dalam 

peningkatan produksi pucuk dikebun-kebun teh.Usaha pengendalian sangat 

beragam tergantung situasi dan kondisi yang ada dikebun teh masing-

masing.(Petunjuk Kultur Teknis Tanaman Teh, Asosiasi Penelitian Perkebunan 

Indonesia, Pusat Penelitian Teh dan Kina, Hal. 95).Wereng hijau (Empoasca sp.) 

salah satu hama tanaman yang mendapat perhatian intensif. 

Pada awalnya wereng hijau (Empoasca sp.) adalah jenis hama utama pada 

tanaman kapas, kemudian pada awal bulan Mei 1998 hama ini menyerang 

tanaman teh di perkebunan gunung Mas Jawa Barat. Akibat serangga hamawereng 

hijau (Empoasca sp.) ini, produksi teh dapat dikatakan mengalami penurunan 

sampai 50% dalam 45 hari. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian oleh 

Dharmadi (1999) di perkebunan Gunung Mas di Jawa Barat yaitu serangga hama 
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wereng hijau (Empoasca sp.) terjadi mulai pertengahan bulan April 1998 di 

Afdeling Cikopo Selatan 1 dan pada bulan Mei 1998 di Afdeling Gunung Mas 1. 

Sudarmo (1992) mengatakan bahwa produksi populasi wereng hijau (Empoasca 

sp.) meningkat pada bulan kering (April-September).  

Aisyah (2008) menyatakan bahwa keberadaan hama wereng hijau 

(Empoasca sp.) juga ditemukan diperkebunan teh Wonosari Singosari Kabupaten 

Malang. Hal ini diperjelas oleh surat edaran direksi PTPN XII Surabaya Nomor: 

21/SE/31/1995 dan nomor: 21/SE/093/2003 yang disampaikan kepada 

administatur perkebunan teh Wonosari Singosari Kabupaten Malang. Surat edaran 

tersebut berisi tentang serangan wereng hijau (Empoasca sp.) dengan gejala 

serangan serangga seperti yang dikemukakan oleh Winasa (1999) yaitu daun yang 

terserang pertama kali nampak berwarna pucat. Peralihan inang tanaman yang 

diserang oleh wereng hijau (Empoasca sp.) dari kapas ke tanaman teh di duga 

terjadi akibat beberapa faktor yaitu:a). Keseimbangan ekosistem dikebun teh 

terganggu dengan rendahnya populasi dan keragaman serangga termasuk 

keberadaan musuh alami. b). Penggunan insektisida yang berlebihan dan tidak 

cepat. c). Kondisi iklim yang panas dan lembab serta kesehatan tanaman menurun 

(Widayat dan Winasa, 2003). 

Rohman (2008:2) menyebutkan bahwa pengendalian hama masih 

mengandalkan penggunaan pestisida kimia sintetik yang menimbulkan dampak 

negatif bagi agroekosistem kebun teh.Beberapa dampak tersebut antara lain 

pencemaran lingkungan, muncul hama-hama yang resisten, menurunnya musuh 

alami, biaya mahal serta menurunnya kualitas dan kuantitas teh yang dihasilkan, 
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maka perlu dikembangkan secara alamiah. Pengendalian secara alamiah berarti 

pengendalian menggunakan predator atau dilakukan dengan menggunakan 

pengendalian biologis. 

Maranis (2005) dalam Budiharto (2009:2) menyatakan kelimpahan suatu 

populasi serangga pada suatu habitat ditentukan oleh adanya keanekaragaman dan 

kelimpahan sumber makanan maupun sumber sumber daya lain yang tersedia 

pada habitat tersebut. Keadaan makanan yang berfluktuasi secara musiman akan 

menjadi faktor pembatas bagi keberadaan populasi hewan disuatu tempat, hal ini 

dikarenakan adanya kompetisi antar individu. 

Hasil penelitian Corneliyawati (2010) menunjukkan bahwa sebaran 

kepadatan relatif populasi wereng hijau (Empoasca sp.) antara klon TRI 2024, 

TRI 2025, dan Assamica nilai persentase tertinggi dapat dijumpai pada klon TRI 

2024 sebesar 20%. Sedangkan untuk pengamatan kepadatan relatif populasi 

Wereng hijau (Empoasca sp.) antar zona A, B, C dalam setiap petak klon TRI 

2024, TRI 2025, dan Assamica nilai persentase tertinggi dapat dijumpai pada zona 

A dengan persentase sebesar 20% untuk klon TRI 2024, sedangkan klon TRI 

2025 dengan persentase sebesar 17.647% dan Assamica sebesar 18.333%. Untuk 

pengamatan kepadatan relatif populasi Wereng hijau (Empoasca sp.) antar waktu 

pagi, siang, dan sore hari di area kebun teh Wonosari didapatkan hasil nilai 

persentase kepadatan relatif populasi Empoasca sp. yang tertinggi dapat dijumpai 

pada siang hari sebesar 43.333% pada klon Assamica. 

Serangga mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara, salah satunya 

adalah dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan yang 
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dilakukan oleh serangga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekternal 

yang berupa pH, kelembaban, intensitas cahaya dan suhu sedangkan faktor 

internal berupa ketersediaan makanan.Zona sebaran merupakan area pindahan 

Empoasca sp. yang ditentukan berdasarkan jumlah anggota populasi di setiap area 

petak klon teh dengan zona yang tersusun secara radial dan jarak antar lingkaran 

10 meter.Indikator pengamatan sebaran populasi Empoasca sp.adalah dengan 

mengamati jumlah populasi imago Empoasca sp.secara langsung pada setiap 

tegakan / perdu tanaman teh. 

Sejalan dengan pernyataan diatas, hasil penelitian Corneliyawati (2010) 

menunjukkan bahwa faktor abiotik berpengaruh secara signifikan dimana 

pengaruh faktor lingkungan tersebut secara simultan terhadap sebaran kepadatan 

relatif populasi Wereng hijau (Empoasca sp.) pada setiap klon, zona, dan waktu 

pada tanaman teh di area kebun teh Wonosari Singosari Kabupaten Malang. 

Sedangkan sumbangan faktor abiotik yang paling menentukan terhadap sebaran 

kepadatan relatif populasi Wereng hijau (Empoasca sp.) pada klon TRI 2024 

adalah kecepatan angin, untuk klon TRI 2025 adalah kecepatan angin, sedangkan 

untuk klon Assamica adalah kelembaban udara. Sedangkan sumbangan faktor 

abiotik terhadap sebaran kepadatan relatif populasi Wereng hijau (Empoasca sp.) 

pada zona A adalah kelembaban udara, zona B adalah intensitas cahaya, dan pada 

zona C adalah kecepatan angin. Sumbangan faktor abiotik terhadap kepadatan 

relatif populasi wereng hijau (Empoasca sp.) pada pagi hari adalah intensitas 

cahaya dimana pertumbuhan wereng hijau (Empoasca sp.) mengalami 
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peningkatan kepadatan populasi sedangkan pada siang dan sore hari, peningkatan 

kepadatan populasi wereng hijau (Empoasca sp.) rata-rata sama. 

Lingkungan merupakan sumber pelajaran yang sangat kaya sesuai dengan 

tuntutan kurikulum.Ada dua bentuk lingkungan belajar, yakni pertama lingkungan 

atau tempat yang sengaja didesain untuk belajar siswa seperti laboratorium, 

perpustakaan, ruang internet dan lain sebagainya.Lingkungan semacam ini dikenal 

dengan lingkungan by design.Kedua, lingkungan yang tidak didesain untuk proses 

pembelajaran akan tetapi keberadaannya dapat dimanfaatkan, misalnya halaman 

sekolah, taman sekolah, kantin, kamar mandi, tempat wisata dan lain sebagainya. 

Lingkungan yang demikian dikenal dengan lingkungan yang bersifat by 

utilization.Kedua bentuk lingkungan ini dapat dimanfaatkan oleh setiap guru 

karena memang selain memiliki informasi yang sangat kaya untuk mempelajari 

materi pelajaran, juga dapat secara langsung dijadikan tempat belajar setiap siswa 

(Sanjaya, 2008). 

Mengidentifikasi zona sebaran wereng hijau (Empoasca sp.) pada tanaman 

teh termasuk dalam pembelajaran memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan 

dengan mengidentifikasi hama dan penyakit pada organ tumbuhan yang dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari serta perpindahan yang dilakukan oleh serangga yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekternal yang berupa pH, 

kelembaban, intensitas cahaya dan suhu sedangkan faktor internal berupa 

ketersediaan makanan, sehingga bermanfaat dan dapat dijadikan sumber belajar 

dalam bidang kajian pelestarian lingkungan. Dengan hal tersebut pembimbing 

(guru) dan siswa lebih dapat memahami hama yang terdapat pada tumbuhan, serta 
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penyebaran yang terjadi dan faktor biotik dan abiotik yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan hama tersebut. 

Harapan dari penelitian ini adalah masyarakat dapat mengetahui sebaran 

kepadatan relatif populasi Empoasca sp.antar zona didalam setiap petak klon TRI 

2024, TRI 2025, dan Assamnica di Area kebun teh Wonosari Singosari 

Kabupaten Malang sehingga memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai 

acuan yang tepat untuk mengendalikan hama Empoasca sp. dengan aplikasi ramah 

lingkungan serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

pentingnya pengendalian biologis untuk pertanian serta dapat di aplikasikan 

sebagai sumber belajar siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VIII khususnya 

pada materi mengidentifikasi hama dan penyakit pada organ tumbuhan yang 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebaran Empoasca sp. di Kebun Teh Singosari Wonosari Kabupaten 

Malang belum diketahui sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan informasi untuk pertimbangan pengendalian biologis 

mengenai hamaEmpoasca sp.dan dapat digunakan sebagai data pendukung untuk 

keberhasilan program pengendalian hama terpadu (PHT). Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka penelitian ingin mengkaji lebih lanjut mengenai zona 

sebaran populasi Empoasca sp. pada tanaman teh (Camellia sinensis L.O.K) di 

Area Kebun Teh Wonosari Singosari Kabupaten Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sebaran keapadatan relatif populasi Empoasca sp.antar 

zona didalam setiap petak klon TRI 2024, TRI 2025, dan Assamnica di 

Area Kebun Teh Wonosari Singosari Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana sebaran kepadatan relatif populasi Empoasca sp.antar 

waktu pada tanaman teh? 

3. Faktor abiotik yang paling menentukan sebaran kepadatan relatif 

populasi Empoasca sp.pada setiap klon, zona dan waktu pada tanaman 

teh? 

4. Bagaimana proses dan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi 

sumber belajar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII 

semester ganjil? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan adalah: 

1. Untuk mengetahui sebaran keapadatan relatif populasi Empoasca 

sp.antar zona didalam setiap petak klon TRI 2024, TRI 2025, dan 

Assamnica di Area kebun teh Wonosari Singosari Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui sebaran kepadatan relatif populasi Empoasca 

sp.antar waktu pada tanaman teh.  
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3. Untuk mengetahui faktor abiotik yang paling menentukan sebaran 

kepadatan relatif populasi Empoasca sp.pada setiap klon, zona dan 

waktu pada tanaman teh. 

4. Untuk memperoleh proses dan hasil penelitian ini untuk 

dikembangkansebagai sumber belajar dalam perencanaan 

pembelajaran Biologi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 

VIII semester ganjil pada materi SK Memahami sistem dalam 

kehidupan tumbuhan dengan KD mengidentifikasi hama dan penyakit 

pada organ tumbuhan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan yang tepat 

untuk mengendalikan hamaEmpoasca sp. dengan aplikasi ramah 

lingkungan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

pentingnya pengendalian biologis untuk pertanian. 

3. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 

mengenai zona sebaran populasi Empoasca sp. pada tanaman teh. 

4. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  berbagai  

informasi dasar tentang ulat daun pada tanaman teh  serta musuh 

alaminya  sehingga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dan 

penentuan strategi pengendalian hama ini. 
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5. Untuk seorang pembimbing (guru) penelitian ini bermanfaat sebagai 

bahan untuk mengajar pada materi SK Memahami sistem dalam 

kehidupan tumbuhan dengan KD mengidentifikasi hama dan penyakit 

pada organ tumbuhan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 

untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII semester ganjil. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Pengamatan sebaran kepadatan relatife populasi dilakukan pada klon, 

zona, dan waktu yang berbeda. 

2. Klon yang diamati adalah Klon TRI 2024, Klon TRI 2025, dan Klon 

Assamnica yang tanahnya diatas. 

3. Zona pengamatan terdiri dari 3 zona, yaitu zona A yang ditarik mulai 

titik pusat hingga jarak 10 m, zona B diukur mulai dari titik pengamatan 

di zona A sampai jarak 10 m, dan zona C diukur mulai dari titik 

pengamatan di zona B sampai jarak 10 m. 

4. Pengamatan sebaran kepadatan relatif populasi wereng hijau 

(Empoasca sp.) dilaksanakan pada bulan Agustus diwaktu pagi (pukul 

06.00 WIB), siang (pukul 11.00 WIB) dan sore (pukul 15.00 WIB). 

Jumlah anggota populasi dari wereng hijau dapat dilihat pada situasi 

yang berbeda dalam kurun waktu 1 hari. 

5. Faktor lingkungan yang diukur antara lain suhu, intensitas cahaya, 

kecepatan angin, dan kelembaban udara. 
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1.6  Definisi  Operasional 

Adapun definisi operasional penelitian sebagai berikut : 

1. Zona sebaran merupakan area sebaran wereng hijau yang ditentukan 

berdasarkan kepadatan relatif populasi disetiap area petak klon teh 

dengan zona yang tersusun secara radial dan jarak antar lingkaran 

adalah 10 m. 

2. Populasi wereng hijau adalah sekelompok serangga yang menempati 

ruang dan waktu tertentu, memiliki sifat khusus yang merupakan 

sumbangan dari masing-masing individu anggota kelompok tersebut. 

 

 


