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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Tanaman kubis Brassica oleracea (Cruciferae) mempunyai nilai ekonomi 

dan sosial yang tinggi di Indonesia, kebutuhan kubis di Indonesia terus meningkat 

oleh karena itu petani dituntut untuk bekerja secara efisien dalam mengelola 

usahatani kubis agar produksi yang diperoleh lebih tinggi dan keuntungan yang 

diperoleh menjadi lebih besar (Wibisono, 2011). 

 Perkembangan konsumsi kubis atau kol selama periode 2002-2013 terlihat 

berfluktuasi, secara umum rata-rata konsumsi rumah tangga kubis atau kol selama 

periode tersebut mengalami penurunan sebesar 3,29% per tahun atau konsumsi 

rata-rata sebesar 1,76 kg/kapita/tahun. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2012 

dimana konsumsi dalam rumah tangga kubis atau kol turun sekitar 20,00% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya peningkatan konsumsi dalam rumah 

tangga kubis atau kol terjadi pada tahun 2004, 2007, 2008, 2010 dan 2011 

berkisar antara 2,86% hingga 12,90%. Prediksi yang dilakukan untuk tahun 2014 

konsumsi kubis/kol di tingkat rumah tangga akan mengalami sedikit peningkatan 

yaitu menjadi 1,408 kg/kapita/tahun atau naik sebesar 12,55% dibandingkan tahun 

2013 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Buletin Konsumsi Pangan, 

2013). 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) (2014) menunjukkan produktivitas kubis 

meningkat selama periode 2013-2014. Produktivitas kubis meningkat dari 22,69 

Ton/Ha (2013) menjadi 22,75 (2014). Persentase pertumbuhan produktivitas kubis 
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dari 2013 ke 2014 mencapai 0,25%. Sedangkan, produksi kubis menurun selama 

periode 2013-2014. Produksi kubis menurun dari 1.480.625 Ton (2013) menjadi 

1.435.833 (2014). Persentase pertumbuhan produksi kubis dari 2013 ke 2014 

menurun sebesar -3,03%. 

Salah satu yang menyebabkan produksi kubis menurun adalah adanya 

gangguan hama dan penyakit. Kerugian besar bahkan kegagalan panen dapat 

terjadi bila gangguan tersebut tidak diatasi dengan baik. Kehilangan hasil kubis 

akibat serangan hama cukup tinggi, yakni dapat mencapai 100% oleh Plutella 

xylostella Linnaeus (Rukmana, 1994). Jenis hama ini menempati kedudukan 

sebagai hama utama (Williams dkk, 1996). 

Diamond back moth atau yang biasa disebut Plutella xylostella Linnaeus 

(Lepidoptera: Plutellidae) adalah salah satu hama penting pada tanaman 

Brassicaceae (Kalshoven, 1981) terutama kubis, sawi, kembang kol, pakchoi, dan 

caisin di Indonesia (Herlinda, Thalib, dan Saleh, 2004). Hama ini bersifat 

kosmopolitan yang dapat ditemukan hampir di setiap daerah pertanaman kubis. Di 

Indonesia hama ini ditemukan di Pulau Jawa, Sumatra, Bali, Sulawesi dan daerah 

lainnya (Simanjutak, 2007). Serangan hama ini menyebabkan kerugian ekonomi 

yang besar dengan biaya lebih dari 1 miliar dolar US setiap tahunnya (Talekar dan 

Shelton, 1993).  

 Berbagai cara ditempuh untuk mengatasi hama pengganggu dengan 

menggunakan varietas tahan, mengadakan pergiliran tanaman, penanaman 

serempak dan penggunaan pestisida (Cahyono, 2002). Penggunaan pestisida 

khususnya yang bersifat sintesis berkembang luas karena dianggap paling cepat 
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dan ampuh mengatasi gangguan hama. Namun, penggunaannya ternyata 

menimbulkan kerugian seperti resistensi hama, resurjensi hama, terbunuhnya 

musuh alami dan masalah pencemaran lingkungan dan sangat berbahaya bagi 

manusia (Kardinan, 2001).  

 Untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia di atas, 

riset mengenai pengendalian hama Plutella xylostella L. menggunakan biokontrol 

yang efektif dan ramah lingkungan perlu dilakukan. Salah satu biokontrol yang 

dapat digunakan adalah nematoda entomopatogen. Nematoda entomopatogen 

adalah parasit obligat pada serangga dan biasanya menginfeksi dan membunuh 

berbagai spesies serangga, karena sifatnya ini maka nematoda entomopatogen 

memiliki prospek sebagai agen pengendali hayati dari serangga hama pada 

berbagai tanaman (Ehlers, 2009). Nematoda entomopatogen fase juvenil infektif 

akan masuk ke dalam tubuh inang kemudian melepaskan bakteri Xenorhabdus 

untuk nematoda entomopatogen genus Steinernema atau Photorhabdus untuk 

nematoda entomopatogen genus Heterorhabditis dan membunuh inang dalam 

waktu 36-48 jam (Adams dan Nguyen, 2002). 

 Beberapa penelitian melaporkan bahwa jenis dari kedua famili tersebut 

telah efektif dalam mengendalikan beberapa jenis hama pertanian. Larva 

Spodoptera litura dapat dikendalikan oleh Steinernema carpocapsae dengan 

efektivitas sebesar 95,5% (Uhan 2006). Nugrohorini (2010) juga mengungkapkan 

bahwa Steinernematidae dan Heterorhabditidae efektif mengendalikan hama-

hama golongan Lepidoptera, seperti Galleria mellonella L. dan Agrotis ipsilon H. 

dengan efektifitas mencapai 100%. 
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Steinernematidae dan Heterorhabditidae juga memiliki beberapa 

keunggulan sebagai biokontrol, diantaranya : 1) dapat dengan mudah diisolasi dari 

berbagai jenis tanah, 2) tidak berbahaya bagi organisme bukan sasaran, 3) mampu 

diproduksi secara massal dalam media in vitro maupun in vivo dengan biaya 

relatif murah, 4) dapat diaplikasikan dengan mudah, serta 5) kompatibel dengan 

agen pengendali hayati lain (Ehlers, 1996). Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penelitian tentang pengendalian Plutella xylostella L. dengan memanfaatkan 

nematoda entomopatogen perlu dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. “Berapakah kepadatan populasi nematoda entomopatogen yang 

dapat menyebabkan mortalitas hama Plutella xylostella L. pada tanaman kubis 

(Brassica oleracea L.) ?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan populasi nematoda 

entomopatogen yang dapat menyebabkan mortalitas Plutella xylostella L. pada 

tanaman kubis (Brassica oleracea L.). 

1.4. Hipotesis 

 Hipotesis yang akan diuji dalam percobaan ini adalah : 

H0 : Diduga kepadatan populasi nematoda entomopatogen tidak berpengaruh 

terhadap mortalitas Plutella xylostella L. pada tanaman kubis (Brassica 

oleracea L.). 
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H1 : Diduga kepadatan populasi nematoda entomopatogen berpengaruh 

terhadap mortalitas Plutella xylostella L. pada tanaman kubis (Brassica 

oleracea L.). 

 

 

 

 


