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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Sejak dahulu komoditi pangan memiliki peran penting di Indonesia, 

utamanya tanaman padi (Oryza sativa). Selain memiliki peran yang penting 

tanaman ini juga sangat diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan padi 

merupakan bahan makanan pokok bagi setengah penduduk dunia dan merupakan 

sumber karbohidrat. Selain mengandung karbohidrat, padi juga mengandung 

protein, vitamin, mineral dan air yang baik bagi kesehatan. Namun seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk, tingkat konsumsi padi dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan, akan tetapi tingkat produktivitas menurun.  

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2014 tingkat produksi padi 12.397.049 ton, 

sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan produksi hingga mencapai 

13.154.967 ton, akan tetapi pada tahun 2016 produksi padi di provinsi Jawa Timur 

mengalami penurunan produksi sebesar 12.726.463 ton. Penurunan produksi padi 

diantaranya disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. 

  Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu faktor yang 

penting di dalam budidaya tanaman. Meskipun memiliki tanah yang subur, iklim 

yang cocok, memiliki keunggulan bibit atau perawatan tanaman yang tepat tidak 

akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan apabila tanaman terserang hama 

dan penyakit. Terkadang tidak hanya berakibat gagal panen, akan tetapi matinya 

tanaman sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Apalagi investasi di 

bidang pertanian saat ini dilakukan secara besar-besaran. Oleh karena itu sangat



2 

 

 

 

diperlukannya pengetahuan dan penguasaan tentang hama dan penyakit (Pracaya, 

2004).  

 Hama utama tanaman padi di Indonesia salah satunya yaitu wereng batang 

coklat (Nilaparvata lugens Stal.). Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini 

cukup luas dan terjadi pada setiap musim tanam. Hampir semua varietas padi 

dapat diserang oleh wereng batang coklat mulai dari tingkat kerusakan ringan 

sampai berat bahkan puso (gagal panen) (Nurbaeti dkk, 2010).  Kerusakan yang 

dialami tanaman dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung, yaitu wereng batang coklat menghisap cairan sel tanaman sehingga 

mengakibatkan tanaman menjadi kering dan akhirnya mati. Selain menimbulkan 

kerusakan secara langsung, wereng batang coklat ini dapat menularkan berbagai 

penyakit virus kerdil rumput dan kerdil hampa (Soper, 1985). 

  Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 

Indonesia (Khoiroh dkk, 2014), menyatakan bahwa serangan wereng mulai 

menyebar dan menimbulkan serangan kembali pada tahun 2010 mencapai 23.187 

ha dan mengakibatkan puso. Pada tahun 2014 hama wereng banyak menimbulkan 

kerusakan dibeberapa sentra produksi padi di Indonesia. 

 Karena tingginya tingkat serangan WBC inilah menyebabkan para petani 

menggunakan insektisida kimia sebagai solusi untuk mengendalikan serangan 

hama wereng batang coklat. Namun penggunaan insektisida kimia secara terus 

menerus menimbulkan efek buruk diantaranya hilangnya musuh alami, OPT 

(Organisme Pengganggu Tanaman) menjadi resisten terhadap insektisida kimia, 

dan menimbukan ketergantungan petani untuk menggunakan insektisida kimia 

sebagai solusi untuk mengendaikan hama wereng batang coklat, selain itu produk 
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yang dihasilkan mengandung residu kimia yang tidak baik untuk kesehatan. 

 Oleh sebab itu ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengurangi ketergantunagn terhadap bahan kimia antara lain dengan pemanfaatan 

agen hayati. Salah satu agen hayati yang dapat dimanfaatkan yaitu Beauveria 

bassiana. Pengaplikasian agen hayati ini tidak menimbulkan residu berbahaya 

pada hasil pertanian dan selektif terhadap serangga sasaran sehingga tidak 

membahayakan serangga lain. 

 Akan tetapi pemanfaatan Beauveria bassiana ini sering menghadapi 

kendala, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan petani tentang jenis hama dan 

patogen serangga serta keefektifan cendawan dalam pengendalian hama, termasuk 

cara perbanyakan, persiapan dan aplikasinya. Oleh karena itu perlu diadakannya 

penelitian mengenai efektifitas agen hayati Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 

untuk mengendalikan wereng batang coklat (Nilaparvata lugens Stal.) Pada 

tanaman padi dengan konsentrsi dan dosis pengaplikasian yang tepat. 

1.2. Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektifitas 

pengendalian wereng batang coklat pada tanaman padi dengan dosis dan 

konsentrasi Beauveria bassiana yang berbeda. 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meguji efektifitas Beauveria 

bassiana dalam mengendalikan wereng coklat dengan menggunakan dosis dan 

konsentrasi yang berbeda. 

1.4. Manfaat Penelitian  

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengendalikan hama 
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wereng batang coklat dengan menggunakan bioinsektisida jamur entomopatogen 

Beauveria bassiana sehingga dapat mengurangi bahkan menghentikan 

penggunaan insektisida sintetis. 

1.5. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara konsentrasi Beauveria bassiana dan dosis

aplikasi terhadap wereng batang coklat dan hasil tanaman padi

2. Diduga konsentrasi Beauveria bassiana akan berpengaruh terhadap

wereng batang coklat dan hasil tanaman padi

3. Diduga pengaplikasian dosis yang berbeda pada tanaman padi berpengaruh

terhadap wereng batang coklat dan hasil tanaman padi


