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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Padi (Oryza sativa) 

  Pada sistematika tumbuhan, tanaman padi diklasifikasikan ke dalam 

(Herawati, 2012) :   

Divisi : Spermatophyta  

Kelas  : Monocotyledoneae  

Ordo  : Poales  

Famili : Graminae  

Genus : Oryza   

Species : Oryza sativa L. 

  

 

 

 

 

 

 Padi termasuk dalam tanaman Graminae dengan ciri memiliki akar serabut. 

Pada saat berkecambah, akar primer muncul bersamaan dengan akar lainnya yang 

disebut akar seminal. Kemudian akar seminal digantikan dengan akar adventif 

yang tumbuh dari buku terbawah batang. Batang tanaman padi tersusun atas 

beberapa ruas, dimana pada saat tanaman padi memasuki fase reproduktif terjadi 

pemanjangan beberapa ruas batang. Daun tanaman padi berbentuk lanset dengan 

Gambar 1 

Tanaman padi (Oryza sativa) 

 (Sumber : Waryana, 2016) 
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urat tulang daun sejajar dan tertutupi oleh rambut yang halus dan pendek. 

Terdapat daun bendera pada bagian batang teratas dengan ukuran lebih lebar 

dibandingkan dengan daun bagian bawah (Makarim dan Suhartatik, 2007). 

 Bunga tanaman padi secara keseluruhan disebut malai. Tiap unit bunga 

pada malai dinamakan spikelet. Bunga tanaman padi teridiri atas tangkai, bakal 

buah, lemma, palea, putik, dan benang sari serta beberapa organ lainnya yang 

bersifat  inferior. Tiap unit bunga pada malai terletak pada cabang-cabang bulir 

yang  terdiri atas cabang primer dan cabang sekunder. Tiap unit bunga padi adalah  

floret yang terdiri atas satu bunga.  Satu bunga terdiri atas satu organ betina dan 6  

organ jantan (Makarim et al., 2007).  

 Terdapat tiga fase penting dalam pertumbuhan tanaman padi yaitu fase 

vegetatif, reproduktif, dan pemasakan. Fase vegetatif dimulai sejak awal 

pertumbuhan hingga memasuki fase primordia. Pada saat memasuki fase 

reproduktif, terjadi inisiasi primordia yang diikuti oleh pemanjangan ruas batang 

padi. Fase terakhir adalah fase pemasakan yang dimulai dari pengisian gabah 

hingga pemasakan gabah (Makarim dkk, 2007). 

 Suhu rata-rata untuk pertumbuhan tanaman padi yaitu antara antara  24 
0
C 

sampai dengan 38 
0
C. Suhu mempengaruhi dalam budidaya tanaman padi, apabila 

suhu rendah akan memperlambat proses perkecambahan benih sehingga 

mengakibatkan proses pemindahan bibit ke lapang menjadi lambat (Rosmawati, 

2008). Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berhawa panas 

dan banyak mengandung uap air dengan curah hujan rata-rata 200 mm perbulan 

atau lebih, dengan distribusi selama 4 bulan, curah hujan yang dikehendaki sekitar 

1500-2000 mm pertahun dengan  ketinggian tempat berkisar antara 0-1500 m dpl.  
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Untuk pertumbuhan tanaman padi yang baik, memerlukan tanah sawah dengan 

mengandung pasir, debu dan tanah lempung dengan perbandingan tertentu dan 

memerlukan jumlah air yang cukup dengan ketebalan lapisan atas bekisar 18-22 

cm dengan pH 4-7 (Surowinoto, 1982). 

2.2. Wereng Batang Cokelat (Nilaparvata lugens) 

 Masalah utama dalam usaha produksi padi di Indonesia adalah wereng 

batang coklat (brown planthopper = BPH) Nilaparvata lugens Stal. Hama ini 

termasuk ordo Homoptera, Sub ordo Auchenorrhyncha, Infra ordo Fulgoromorpha, 

Famili Delphacidae, Genus Nilaparvata, dan spesiesnya Nilaparvata lugens Stal 

(Baehaki dan Mejaya, 2014). 

 Hama ini sering menyerang tanaman padi di Asia Selatan, Asia Tenggara 

dan Asia Timur. Pada umumnya serangan wereng coklat terjadi pada tanaman 

yang telah dewasa, akan tetapi belum memasuki masa panen. Tanaman padi yang 

masih muda apabila terserang wereng mengakibatkan daun menguning, 

pertumbuhan terhambat, dan tanaman menjadi kerdil. Serangan sangat berat, akan 

mengakibatkan tanaman menjadi layu dan akhirnya mati dengan gejala puso 

(Rizal dkk, 2017). 

2.2.1.  Morfologi Wereng Batang Coklat  

1. Telur 

Telur wereng batang coklat bewarna putih kecoklatan yang berbentuk 

lonjong dengan ukuran 1.3 mm x 0.33 mm yang biasanya diletakkan dalam 

jaringan pelepah daun dan helaian daun padi. Peletakan telurnya secara 

berkelompok dan tersusun seperti buah pisang dengan jumlah telur tiap kelompok 

antara 2-37 butir (Gambar 2a). Telur akan menetas menjadi nimfa instar pertama 
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setelah sekitar 6-9 hari. Selama hidupnya, seekor WBC betina menelurkan telur 

sekitar 390 butir (Sembel, 2010). 

2. Nimfa 

 WBC yang baru menetas sebelumnya menjadi dewasa (imago) akan 

melewati sekitar lima tahapan ganti kulit (instar) nimfa yang dibedakan menurut 

ukuran bentuk tubuh dan bakal sayapnya (Gambar 2b). Fase nimfa pada WBC 

rata-rata menghabiskan 12-15 hari pada seluruh fase ini. (Sari, 2015). 

 

   

 

 

 

 

 

2. Imago  

  Serangga dewasa WBC mempunyai dua bentuk, yaitu yang bersayap 

normal dapat terbang (makroptera) serta yang bersayap pendek tidak dapat 

terbang (brakhiptera). WBC makroptera dapat bermigrasi dari satu sawah ke 

sawah lain setelah persemaian. Generasi WBC yang umumnya ditemukan terdiri 

dari betina brakhiptera dan jantan makroptera (Gambar 2c dan 2d). Dalam 

Natawigena (1990), Serangga dewasa makroptera akan berkembangbiak lebih 

banyak dalam kondisi saat terjadinya kepadatan polulasi yang tinggi atau keadaan 

kekurangan makanan, ini merupakan faktor berkembangbiaknya serangga dewasa  

makroptera. Akan tetapi, jika keadaan makanan cukup, maka akan terbentuk lebih 

Gambar  2. Morfologi wereng batang coklat 

1. Telur 

2. Nimfa 

3. Imago makroptera  

4. Imago brakhiptera WBC 

       (Sumber: Romadhon, 2007) 

a

. 

b

. 

c

. 

d

. 
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banyak serangga dewasa brakhiptera.   

2.2.1. Siklus Hidup 

 Siklus hidup satu generasi WBC di daerah tropis rata-rata berkisar antara 

32-54 hari, dengan seekor imago jantan rata-rata hidupnya 21 hari dan imago 

betina 25 hari. Bentuk imago brakhiptera lebih dahulu bertelur dari pada bentuk 

makroptera. Berdasarkan umur padi dan umur imago WBC dalam setiap generasi, 

maka selama satu musim tanam dapat timbul 2-8 imago WBC (Hidayat, 2000). 

WBC sangat aktif sepanjang tahun pada iklim tropika, tetapi mereka tidak dapat 

bertahan pada musim dingin pada iklim temperate. Hama ini juga mampu 

bermigrasi pada jarak yang jauh dan membentuk koloni kembali di wilayah 

temperate tiap tahun pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan September, banyak 

WBC yang kembali lagi ke wilayah tropika saat angin mendukung (Romadhon, 

2007) 

2.2.2.  Serangan Wereng Batang Coklat  

  Wereng batang coklat telah banyak merugikan petani padi bahkan 

mengakibatkan puso dan gagal panen. Wereng batang coklat, sebagaimana jenis 

wereng lainnya, menjadi parasit dengan menghisap cairan tumbuhan sehingga 

mengakibatkan perkembangan tumbuhan menjadi terganggu bahkan mati. Selain 

itu, wereng batang coklat (Nilaparvata lugens) juga menjadi vektor (organisme 

penyebar penyakit) bagi penularan sejumlah penyakit tumbuhan yang diakibatkan 

virus serta menyebabkan tungro. Ciri-ciri tanaman padi yang diserang hama 

wereng batang cokelat adalah warnanya berubah menjadi kekuningan, 

pertumbuhan terhambat dan tanaman menjadi kerdil. Pada serangan yang parah 

keseluruhan tanaman padi menjadi kering dan mati, perkembangan akar merana  
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dan bagian bawah tanaman yang terserang menjadi terlapisi oleh jamur (Marheni, 

2004).  

 

 

 

 

 

 

 Wereng coklat mudah berkembang dan beradaptasi pada suasana lembab, 

oleh karena itu biasanya akan menyerang tanaman padi saat awal musim hujan 

atau musim kemarau tetapi ada hujan. Jika menyerang tanaman padi berumur 38 

HST hama wereng bisa membentuk dua generasi, sedangkan jika menyerang 

tanaman padi sekitar umur 30 HST maka dia hanya mampu hidup satu generasi. 

Satu bulan setelah terjadinya serangan, populasi wereng dalam satu generasi akan 

mencapai puncak saat waktu tersebut. (Yutrisnawati dkk, 2015) 

2.3.   Beauveria bassiana 

 Menurut Susanto (2007), klasifikasi ilmiah B. bassiana yaitu: 

Kingdom  : Mycota  

Classis  : Sordariomycetes 

Ordo    : Hypocreales 

Familia  : Moniliacae  

Genus    : Beauveria  

Spesies  : Beauveria bassiana Bals.  

Gambar 3 

Hama wereng batang coklat 

menyerang tanaman padi. 

 (Sumber: Urip, 2016) 
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 Beauveria bassiana merupakan cendawan entomopatogen, yang hidup 

sebagai parasit pada serangga. Oleh karena itu Beauveria bassiana dimanfaatkan 

sebagai agen hayati untuk mengendalikan hama. Cendawan ini telah banyak 

digunakan dalam mengendalikan hama serangga, salah satunya yaitu wereng pada 

tanaman padi (Surya, 2016). Karakteristik jamur Beauveria bassiana yaitu 

memiliki hifa pendek, hialin lurus dan tebal, konidia bulat dan bersel satu. Warna 

koloni semua isolat B. bassiana secara makroskopis adalah putih, sedangkan 

secara mikroskopis konidia bewarna hialin (bening), berbentuk bulat dan memiliki 

satu sel (Susanto, 2007). 

 Konidia cendawan Beauveria bassiana mempunyai sel satu atau sel 

tunggal, berbentuk oval agak bulat sampai dengan bulat telur, hialin dengan 

diameter 2-3 µm. Genus Beauveria bassiana memiliki ciri khas konidiofor 

berbentuk zig-zag (Meidianti, 2010). Beauveria bassiana dapat diisolasi secara 

alami dari pertanaman maupun dari tanah. Epizootiknya di alam sangat 

dipengaruhi oleh  kondisi iklim, terutama membutuhkan lingkungan yang lembab 

dan hangat. Variasi virulensi cendawan entomopatogen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik faktor dalam yaitu asal isolat maupun faktor luar seperti, medium 

perbanyakan cendawan, teknik perbanyakan dan faktor lingkungan yang 

mendukung. Pada media perbanyakan yaitu pada media berupa Potato Dextrose 

Agar (PDA), media jagung maupun beras Beauveria bassiana dapat tumbuh 

(Soetopo dan Indriyani, 2007). 

 Perkembangan Beauveria bassiana dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: 

1). Suhu  

 Suhu berpengaruh terhadap perkembangan koloni dan konidia yang 
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berkecambah. Pada suhu yang tinggi perkembangan koloni lebih lambat dan 

konidia yang berkecambah menurun. Suhu yang efektif untuk pertumbuhan 

cendawan ini berkisar antara 20-30 
0
C dengan kelembaban relatif di atas 90%. 

Perkecambahan tidak terjadi dibawah 10 
0
C atau diatas 35 

0
C. Suhu kematian 

konidia berkisar 50 
0
C selama 10 menit. Pertumbuhan optimal pada kisaran pH 

antara 5,7-5,9 dan untuk pembentukan konidia dibutuhkan pH 7-8 (Meidianti, 

2010).  

 Perkembangan jamur  Beauveria bassiana sebagai patogen pada serangga 

umumnya dipenagruhi oleh tiga faktor yang saling berkaitan yaitu strain, 

lingkungan dan nutrisi. Sedangakan suhu, kelembaban, pH dan senyawa kimia 

seperti nutrisi dan pestisida merupakan faktor yang mempengaruhi viabilitas spora 

jamur entomopatogen Beauveria bassiana (Susanto, 2007). 

2). Kelembaban 

  Pertumbuhan B. bassiana sangat ditentukan oleh kelembaban lingkungan.   

Kelembaban relatif optimum yang mendukung perkembangan B. bassiana adalah 

80 – 100%, spora akan dengan baik dan maksimum pada kelembaban 92%. 

Namun demikian, cendawan ini juga memiliki fase resisten yang dapat 

mempertahankan kemampuannya menginfeksi inang pada kondisi kering. 

(Soetopo dan Indrayani, 2007). 

3). pH 

 pH sangat penting untuk pertumbuhan cendawan karena pada enzim 

tertentu akan menguraikan substrat sesuai aktifitasnya pada pH tertentu pula. pH  

yang optima untuk pertumbuhan Beauveria bassiana adalah 5,7 – 5,9 (Wikardi, 

1994). 
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4). Nutrisi 

 Tipe deuteromycetes memiliki tipe yang membutuhkan syarat 

pertumbuhan yang sedikit nutrient. B. bassiana dan M. anisopliae membutuhkan 

media yang hanya mengandung dektrosa, nitrat dan larutan makro mineral B. 

bassiana membutuhkan bahan karbon untuk mendukung pembelahan dan bahan 

nitrogen dibutuhkan untuk melanjutkan pertumbuhan hifa (Wikardi, 1994). 

2.3.1.  Mekanisme Beauveria bassiana Dalam Menginfeksi Serangga 

  B. bassiana merupakan cendawan entomopatogen yang memiliki kisaran 

inang serangga yang luas. Mekanisme infeksi oleh cendawan entomopatogen pada  

serangga diawali dengan menempelnya propagul cendawan pada tubuh serangga, 

lalu propagul berkecambah dan menghasilkan struktur untuk melakukan penetrasi  

ke tubuh inang (misalnya tabung kecambah atau lapisan ekstraseluler). Kemudian  

menembus kulit tubuh serangga. Penembusan dilakukan secara mekanis dan atau  

kimiawi melalui enzim atau toksin. Lalu, cendawan akan bereproduksi dan  

berkembang dalam tubuh inang dan menyerang seluruh jaringan tubuh. Serangga  

terinfeksi akan mati akibat kekurangan nutrisi, gangguan fisik atau invasi 

cendawan pada organ, dan toksin yang dihasilkan cendawan (Pratiwi, 2017). 

  Sistem kerja spora cendawan B. bassiana masuk ke tubuh serangga inang 

melalui kulit, saluran pencernaan, spirakel dan lubang lainnya. Selain itu 

inokulum cendawan yang menempel pada tubuh serangga inang dapat 

berkecambah dan berkembang membentuk tabung kecambah, kemudian masuk 

menembus kutikula tubuh serangga. Penembusan dilakukan secara mekanis dan 

atau kimiawi dengan mengeluarkan enzim atau toksin yang disebut beauvericin, 

antibiotik ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hemolimfa serangga, 
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sehingga mengakibatkan pembengkakan yang disertai pengerasan yang membuat 

kerusakan jaringan tubuh serangga dan dalam hitungan hari, serangga akan mati. 

Setelah itu, miselia cendawan akan tumbuh ke seluruh bagian tubuh serangga. 

Serangga yang terserang cendawan B. bassiana ditunjukan dengan adanya tanda-

tanda yaitu serangga uji tidak merespon pakan disertai gerakan lambat, terjadi 

perubahan warna hitam atau bercak gelap pada kulit serangga. Bercak tersebut 

disebabkan oleh cendawan yang melakukan penetrasi sehingga tubuh serangga 

menjadi kaku dan terbungkus oleh pertumbuhan cendawan lalu mengalami 

mumifikasi atau pengerasan disertai dengan adanya warna putih pada permukaan 

tubuh. Warna putih ini merupakan konidia yang tumbuh dipermukaan tubuh 

serangga (Wiryadiputra, 1994). Jumlah konidia yang dapat dihasilkan oleh satu 

serangga ditentukan oleh besar kecilnya ukuran serangga tersebut. Setiap serangga 

terinfeksi B. bassiana akan efektif menjadi sumber infeksi bagi serangga sehat di 

sekitarnya (Soetopo dan Indrayani, 2007). 

2.3.2. Pengendalian Wereng Batang Coklat Dengan Beauveria bassiana  

  Penggendalian wereng batang coklat dengan menggunaan insektisida 

kimia menyebabkan wereng batang cokelat menjadi kebal terhadap insektisida 

dan terbunuhnya musuh alami sehingga wereng batang cokelat cepat berkembang. 

Oleh karena itu, pengendalian secara hayati menggunakan agensia hayati 

dianjurkan sebelum penggunaan pestisida. Salah satu pengendali hayati yang 

dikembangkan untuk pengendalian wereng batang cokelat adalah jamur 

entomopatogen Beauveria basssiana (Melhanah, 2002).  

 Beauveria bassiana dilaporkan sebagai agensi hayati yang sangat efektif 

mengendalikan sejumlah spesies serangga hama termasuk rayap, kutu putih, 
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wereng dan beberapa jenis  kumbang (Soetopo dan Indrayani, 2007). Cendawan 

Beauveria bassiana dapat mengeluarkan racun beauvericin yang akan 

berkembang dalam tubuh serangga inang dan menyerang seluruh jaringan tubuh, 

sehingga serangga mengalami kematian. Serangga yang terserang Beauveria akan 

mati dengan bentuk mengering seperti mummi (Meidianti, 2010). 

 B. bassiana juga terbukti cukup efektif membunuh serangga hama dari 

ordo Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, dan Diptera (Herlinda et al., 2006). 

Beberapa laporan menyebutkan bahwa bioinsektisida formulasi cair Beauveria 

bassiana (Bals.) Vuill., yang diperbanyak dengan jagung terbukti efektif 

membunuh nimfa wereng coklat (Herlinda et al., 2008). Hal ini senada dengan 

hasil penelitian Irwan (2016) bioinsektisida Beauveria bassiana sangat potensi 

mengendalikan wereng coklat karena dapat menyebabkan kematian 50% serangga 

uji (Lethal time 50) 24,87 jam pada konsentrasi 10
7
. Aplikasi jamur B.bassiana 

berpengaruh terhadap tingkat mortalitas hama wereng batang coklat. Tingkat 

mortalitas pada tanaman padi dengan perlakuan jamur B.bassiana lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan tanaman padi tanpa B.bassiana.  

2.3.3. Perbanyakan Beauveria bassiana 

  Sebagian besar cendawan entomopatogen memiliki siklus biologi dua fase, 

yaitu fase vegetatif dan generatif dengan menggunakan miselium sebagai unit 

pertumbuhan. Tipe spora atau konidianya terdiri atas tipe aseksual (anamorpha) 

dan tipe seksual (telemorpha) yang keduanya berperan penting dalam siklus 

hidupnya, terutama pada saat kondisi lingkungan kurang mendukung maupun saat 

keterbatasan inang yang sesuai. Oleh karena fungsi utamanya adalah menginfeksi 

inang, maka konidia merupakan propagul cendawan yang paling memungkinkan 
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untuk diproduksi. Konidia cendawan Deuteromycetes umumnya sudah dapat 

diperbanyak pada media padat atau media cair melalui proses fermentasi. Tetapi, 

perbanyakan B. bassiana sebagian besar dilakukan pada media padat, seperti 

beras, gandum, atau jagung (Junianto dan Sulistyowati, 2002). 

  Langkah awal pengembangan suatu mycopestisida atau pestisida berbahan 

aktif cendawan entomopatogen adalah mengkoleksi isolat kemudian menguji 

potensinya untuk mendapatkan isolat yang paling virulen terhadap hama sasaran. 

Pada tahap awal pengembangan, dibutuhkan inokulum cendawan dalam jumlah 

yang cukup untuk pengujian di laboratorium dan lapang. Untuk kebutuhan bioesai, 

perbanyakan isolat B. bassiana cukup dilakukan pada media agar di dalam tabung 

reaksi (slant). Sedangkan perbanyakan secara massal untuk komersial dapat 

dilakukan apabila telah terseleksi isolat-isolat yang paling virulen terhadap hama 

sasaran (Soetopo dan Indrayani, 2007).  

  Perbanyakan B. bassiana dalam skala kecil dan untuk masa penyimpanan 

berdurasi singkat (< 1 tahun) cukup dilakukan dengan menggunakan media 

Sabouroud Dextrose Agar (SDA). Media ini dapat menjaga viabilitas konidia B. 

bassiana hingga 6 minggu sebelum digunakan sebagai sumber inokulum dalam 

perbanyakan massal. Untuk mempertahankan virulensi, pemurnian pada media 

buatan sebaiknya cukup dilakukan empat kali, selanjutnya dilakukan pemurnian 

dengan serangga inang (insect passage) (Brownbridge et al., 2001). 

 Cukup banyak tersedia bahan untuk media alami perbanyakan B. bassiana,  

antara lain: beras, gandum, kedelai, jagung, padi-padian, sorghum, kentang, roti, 

dan kacang-kacangan. Bahan mana yang akan digunakan tergantung pada 

beberapa faktor, termasuk kemudahan memperoleh bahan tersebut, biaya, dan 
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strain isolat yang akan diperbanyak. Dalam perbanyakan B. bassiana dengan 

bahan-bahan alami, untuk menghasilkan konidia dalam jumlah maksimal 

diperlukan media dengan partikel yang permukaannya lebih luas. Bahan media 

yang cenderung menggumpal akan memiliki luas permukaan yang sempit, 

sehingga produksi konidia juga sedikit (Hasyim et al, 2005). 

 Hasyim et al (2005), juga menambahkan bahwa media substrat 

perbanyakan juga turut mempengaruhi pembiakan jamur pada media buatan. 

Untuk pembiakan jamur B. bassiana sangat merekomendasikan menggunakan 

media subsrat jagung dan beras yang merupakan media substrat terbaik, sehingga 

dalam peningkatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur B. bassiana, 

jagung giling merupakan pilihan tepat, karena memiliki kandungan nutrisi yang 

sangat baik. Syahrir (2007), menjelaskan hasil terhadap riset kandungan protein 

dan karbohidrat banyak terdapat ditanaman jagung. Protein dan karbohidrat sangat 

dibutuhkan jamur untuk pertumbuhan vegetatif dan pembentukan spora, spora 

yang terbentuk berkecambah lebih cepat dan memiliki virulensi tinggi serta 

menyebabkan nimfa S. furcifera cepat mati. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Hasyim et al (2005), bahwa nilai daya kecambah isolat B. bassiana  dengan media 

jagung giling memiliki nilai sebesar 86,47. 


