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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Padi merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan petani di Indonesia. 

Budidaya tanaman padi tak terlepas dari permasalahan antara lain serangan hama 

dan penyakit, rendahnya harga gabah, langka dan mahalnya harga pupuk, 

perubahan cuaca yang mulai tidak bisa diprediksi yang menyebabkan petani sulit 

untuk menentukan masa tanam, dan lain-lain. Salah satu faktor yang mengancam 

produksi padi yakni serangan hama dan penyakit. Hama utama yang menyerang 

tanaman padi adalah hama wereng coklat. Hama ini mempunyai pengaruh besar 

terhadap penurunan produksi baik kuantitas maupun kualitas bahkan 

mengakibatkan gagal panen. Pada saat populasinya tinggi, hama ini dapat 

menyebabkan puso pada tanaman padi (Widiarta et al. 2004). Menurut Amran 

(2017) bahwa dari 15 juta hektare lahan pertanian, 9.338 hektare lahan padi 

terserang hama wereng coklat, dengan intensitas ringan 145 hektare, intensitas 

berat 1.267 dan intensitas berat berada di Jawa Timur. 

Umumnya dalam mengendalikan hama wereng coklat masih menggunakan 

insektisida kimia. Penggunaan insektisida yang melebihi dosis takaran, waktu 

pengaplikasian yang tidak tepat dan mengoplos dengan bahan-bahan berbahaya 

seperti solar, detergen dll. dapat menimbulkan masalah baru seperti terbunuhnya 

musuh alami, pencemaran lingkungan dan memicu ledakan hama wereng batang 

coklat. Sehingga hama wereng coklat memiliki resistensi yang tinggi dengan 

insektisida kimia. Karena pengendalian dengan insektisida dinilai belum 
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maksimal dalam mengendalikan serangan hama wereng coklat. Maka perlu 

dilakukan pengendalian hama yang lain yakni menggunakan pengendalian 

terpadu. Salah satu komponen pengendalian hama secara terpadu yang 

mempunyai prospek yang cukup baik adalah pemanfaatan agens hayati dan 

penggunaan varietas tahan. Pemanfaatan agens hayati dengan menggunakan 

Beauveria bassiana dan Metarizhium anisopliae. Penggunaan agens hayati 

Beauveria bassiana dan Metarizhium anisopliae memiliki keunggulaan 

diantaranya seperti selektif terhadap hama sasaran sehingga tidak membayakan 

serangga lain yang bukan tepat sasaran, tidak meninggalkan residu pada hasil 

pertanian sehingga hasil pertanian aman dikonsumsi, tidak mencemari 

lingkungan, tidak dapat menyebabkan keracunan pada tanaman dan mudah 

diperbanyak dengan teknik yang sederhana. 

Sebagaimana hasil penelitian Koswanudin dan Wahyono (2014) bahwa 

tingkat kematian N. lugens, berdasarkan analisis ragam menunjukkan konsentrasi 

B. bassiana pada 10, 15, dan 20 g/l pada hari kelima sudah berpengaruh nyata 

terhadap tingkat kematian N. lugens, rata-rata tingkat kematian masing-masing 

sebesar 49, 50 dan 50%. Herlinda, dkk. (2008) menyatakan bahwa B.bassiana dan 

Metarhizium sp. formulasi cair dengan kosentrasi 10
5 

dapat mematikan nimfa 

wereng coklat sebesar 50% dalam waktu 1,81 hari.  

1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengaruh penggunaan agens hayati dan varietas tanaman padi 

terhadap serangan hama wereng batang coklat?  
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b. Apakah varietas tanaman padi berpengaruh terhadap serangan hama wereng 

batang coklat? 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh pengunaan 

agens hayati dan varietas tanaman padi terhadap serangan hama wereng batang 

coklat. 

1.4.  Hipotesis 

Diduga terjadi pengaruh yang signifikan antara penggunaan agen hayati dan 

varietas tanaman padi terhadap intensitas serangan hama wereng batang coklat.  

1.5. Manfaat  

Manfaat dari penelitian untuk mengetahui keefektifan penggunaan agens 

pengendali hayati dan varietas untuk mengendalikan hama wereng coklat. 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif pengendalian yang cocok 

untuk mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman padi, sehingga mampu 

mengurangi penggunaan insektisida yang berlebih.  

 


