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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Padi 

Tanaman padi merupakan tanaman semusim berumur pendek kurang satu 

tahun yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Taksonomi tanaman padi secara 

lengkap menurut Tjitrosoepomo, (1994) adalah sebagai berikut : Divisio : 

Spermatophyta; Sub Divisio : Angiospermae; Kelas : Monocotyledoneae; Ordo : 

Poales; Famili : Graminae; Genus : Oryza; Spesies : Oryza sativa. Menurut 

Yoshida (1981), pada umumnya tanman padi memerlukan waktu 3-6 bulan dari 

fase perkecambahan hingga pemasakan, tergantung pada varietas dan lingkungan 

tempat padi itu tumbuh. Sehingga pertumbuhan tanaman padi terbagi dalam tiga 

fase diantaranya:  

1. Fase vegetatif (awal pertumbuhan sampai pembentukan bakal malai/primordia)

Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan organ-organ vegetatif seperti, 

pertambahan jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah, bobot dan luas daun.  

2. Fase reproduksi (primordia sampai pembungaan)

Fase reproduksi ditandai dengan memanjangnya beberapa ruas teratas batang 

tanaman, berkurangnya jumlah anakan(matinya jumlah anakan yang tidak 

produktif), munculnya daun bendera, bunting dan pembungaan. Dalam suatu 

rumpun, fase pembungaan memerlukan waktu 10-14 hari. Antesis telah mulai 

setelah pembungaan atau 25 hari setelah bunting. 

3. Fase pematangan (pembungaan sampai gabah matang)
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Ditandai dengan bobot jerami mulai turun, bobot gabah meningkat dengan cepat 

dan terjadi penuaan daun. Fase pemasakan terdiri dari masak bertepung, 10 

menguning, dan masak panen. Periode yang dibutuhkan untuk fase ini sekitar 30 

hari.    

2.1.1. Morfologi Tanaman Padi 

1. Gabah 

Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus oleh sekam. Biji dikenal 

dengan nama karyopsis yang terdiri atas embrio dan endosperm yang diselimuti 

oleh lapisan aleuron dan lapisan terluar disebut perikarp (Gambar 1). Bobot gabah 

beragam dari 12-44 mg pada kadar air 0%, sedangkan bobot sekam rata-rata 

adalah 20% dari bobot gabah (Yoshida, 1981).  

 
Gambar 1. Struktur gabah tanaman padi 

Sumber : Yoshida (1981) 

2. Akar 

Tanaman padi merupakan tanaman yang berakar serabut (Gambar 2). Akar 

primer (radikula) yang tumbuh pada waktu berkecambah bersama-sama akar lain 

yang muncul dari janin dekat dengan bagian buku skutellum disebut akar seminal 

yang jumlahnya antara 1-7 (Chang dan Bardenas, 1976; Gould, 1968; Murata. 

1969). Akar seminal kemudian akan digantikan oleh akar-akar sekunder yang 
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tumbuh dari buku terbawah batang yang disebut adventif atau akar-akar buku 

karena tumbuh dari bagian tanaman yang bukan embrio atau karena munculnya 

bukan dari akar yang telah tumbuh sebelumnya. 

 
Gambar 2. Akar tanaman padi 

Sumber : Yoshida, 1981 

3. Daun dan Tajuk 

Tanaman padi memiliki daun tersusun berselang-seling, yang tumbuh dalam 

batang, pada setiap buku terdapat satu daun. Tiap daun terdiri atas helai daun, 

pelepah daun yang membungkus ruas, telinga daun (auricle), lidah daun (ligule) 

(Anonim, 1970 dalam A. Karim Makarim dan E. Suhartatik. 2009. ). Jumlah daun 

pada tanaman bergantung pada varietasnya (Vergara,1980). Tajuk  merupakan 

kumpulan daun yang tersusun rapi dengan bentuk, orientasi dan besar (dalam 

jumlah dan bobotnya) antar varietas padi sangat beragam (Sutoro dan Makarim, 

1997). 

3. Batang  

Batang tanaman padi terdiri atas pelepah-pelepah daun dan ruas-ruas yang 

tertumpuk padat. Setiap beberapa ruas dibatasi oleh buku. Ruas-ruas tersebut 

memanjang dan berongga setelah  tanaman memasuki stadia reproduktif. Oleh 
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karena itu, stadia reproduktif disebut juga sebagai stadia perpanjangan ruas ( De 

Datta, 1981; Yoshida, 1981). 

4. Bunga dan Malai  

Bunga padi secara keseluruhan disebut juga malai. Tiap unit bunga pada 

malai disebut spikelet. Spikelet adalah bunga yang terdiri atas tangkai, bakal buah, 

lemma, palea, putik dan benang sari serta beberapa organ lain yang bersifat 

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

terdiri atas cabang primer dan sekunder (Siregar, 1981.  

2.1.2. Syarat Tumbuh 

Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis maupun subtropis 

pada 45°LU sampai 45°LS, cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim 

hujan 4 bulan. Curah hujan yang baik, rata-rata 200 mm per bulan atau 1.500 - 

2.000 mm/tahun, dengan distribusi selama 4 bulan. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan tanaman padi adalah 23 °C dan ketinggian tempat yang cocok untuk 

tanaman padi berkisar antara 0–1500 m dpl. Tanah yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, debu, lempung 

dalam perbandingan tertentu dan air dalam jumlah yang cukup. Padi dapat tumbuh 

dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18–22 cm dengan 

pH antara 4–7 (Siswoputranto, 1976). 

2.1.3. Teknik Budidaya Padi 

Budidaya padi menurut Bobihoe (2007) antara lain: 

a. Penyiapan Lahan dan Pengelolaan Air 
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Pengolahan tanah dapat diolah pada saat jenuh air maupun saat kering. 

Pengolahan tanah dimaksudkan untuk menyediakan pertumbuhan yang baik bagi 

tanaman padi (berlumpur dan rata) dan untuk mematikan gulma. Pegolahan tanah 

dilakukan dua kali dengan mengunakan bajak singkal yang ditarik traktor atau 

ternak. Setelah pengolahan I, sawah digenang selama 7-15 hari kemudian 

dilakukan pembajakan II diikuti penggaruan untuk meratakan dan pelumpuran. 

Pupuk organik jerami atau pupuk kandang sebanyak 1-2 ton/ha diberikan saat 

pengolahan tanah kedua. Untuk mempermudah pengaturan air dibuat caren tengah 

dan caren keliling. Caren adalah saluran air untuk pengairan tanaman. 

b. Pemilihan Varietas 

Badan Litbang Pertanian telah merakit sejumlah varietas unggul baru 

(VUB) padi sawah, masing-masing varietas memiliki keunggulan tersendiri. 

Varietas padi yang digunakan adalah varietas unggul yang telah dilepas, yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : dapat menyesuaikan diri/beradaptasi 

terhadap iklim dan jenis tanah setempat, citarasanya disenangi dan memiliki harga 

yang tinggi di pasar lokal, daya hasil tinggi, toleran terhadap hama dan penyakit 

dan tahan rebah. Dalam pemilihan varietas perlu mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: pergiliran varietas pada pola tanam padi-padi-palawija untuk 

mencegah ledakan hama dan penyakit, pada musim hujan (MH) dipilih varietas 

tahan wereng dan tahan penyakit, pada musim kemarau (MK) dipilih varietas 

yang relatif toleran kering dan kurang disukai hama penggerek. 

b. Seleksi dan Persiapan Benih 
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Menyeleksi dan mempersiapkan benih dengan cara memasukkan benih ke 

dalam ember berisi air. Benih yang akan ditanam adalah yang tenggelam dalam 

larutan tersebut. Menempatkan benih terpilih ke dalam kantong kain strimin 

(longgar), kemudian rendam dalam air hangat. Meniriskan, air dari kantong kain 

keluarkan dan letakkan di tempat hangat. Perlakuan benih (seed treatment) bila 

diperlukan.  

c. Persemaian 

Persemaian dilakukan dengan menaburkan benih yang sudah direndam dan 

dikering anginkan secara merata di bedeng persemaian.  

d. Transplanting 

Setelah berdaun dua, kira-kira 10-15 hari di pesemaian (bibit muda), bibit 

siap dipindah. Cabut bibit secara diagonal/miring, usahakan akar tidak putus. 

Angkat bibit dengan tanah dari pembibitan, segera ditanam. Tanam dalam kondisi 

air macak-macak. Tanam teratur, satu (1-2) bibit per lubang tanam. 

e. Penanaman Bibit  

Penanaman bibit muda pada umur 10-15 hss memungkinkan bagi tanaman untuk 

tumbuh lebih baik dengan jumlah anakan cenderung lebih banyak. Perakaran bibit 

berumur <15 hari lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat pulih dari stress akibat 

dipindahkan dari persemaian ke lahan pertanaman. Jarak tanam disesuaikan 

dengan varietas dan kesuburan tanah (25 x 25 cm atau20 x 20 cm. Bibit tanaman 1 

batang/rumpun (maksimum 3 batang/rumpun) agar dapat tumbuh dan berkembang 

lebih baik, perakaran lebih intensif, anakan lebih banyak. Bibit muda memiliki 
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kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan bibit tua (> 20 

hari). 

f. Pemupukan 

Takaran pupuk P dan K di dasarkan pada analisis tanah dan petak omisi. 

Pupuk P diberikan pada saat pemupkan dasar secara bersamaan dengan 

pemupukan pertama N 7 – 14 hst. Pupuk K yang diberikan takarannya rendah 

sampai sedang (<100 kg KCL/ha), seluruh K diberikan sebagai pupuk dasar, atau 

bersamaan dengan pemberian pupuk N yang pertama. Dan bila pupuk K yang 

diberikan takarannya tinggi (>100 kg KCl/ha), 50 % K diberikan sebagai pupuk 

dasar atau bersamaan dengan pemberian pupuk N yang pertama, dan sisanya 

diberikan pada saat primordia. 

g. Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu 

Penggunaan pestisida didasarkan pada pemantauan lapang agar dicapai 

efisiensi yang tinggi dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisasi. 

Komponen pengendalian diterapkan sesuai dengan tahapan budidaya tanaman : 

pra tanam (sebelum tanam), persemaian, fase vegetatif, fase generatif. Strategi 

pengendaliannya yaitu: menggunakan varietas tahan, menanam tanaman yang 

sehat; termasuk pengendalian dari aspek kultur teknis (pola tanam tepat,  

pergiliran tanaman, kebersihan lapang, waktu tanam yang tepat, pemupukan yang 

tepat, pengelolaan tanah dan irigasi, tanam tanaman perangkap untuk 

mengendalikan tikus); pengamatan berkala di lapang;pemanfaatan musuh alami 

seperti, pemangsa  (predator), misalnya laba-laba; Pengendalian secara mekanik, 

seperti : menggunakan alat atau mengambil dengan tangan, menggunakan pagar, 
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menggunakan perangkap; pengendalian secara fisik, seperti menggunakan lampu 

perangkap. Penggunaan pestisida hanya bila diperlukan dengan: insektisida, 

pestisida atau fungisida. 

h. Pemeliharaan  

Resiko pengeringan lahan rumput akan subur. Pengendalian gulma 

dilakukan dengan meluarkan air sebelum pengendalian gulma. Lakukan lebih 

awal, dengan tangan atau alat mekanik. Dapat juga digunakan herbisida sesuai 

anjuran. Penyiangan secara manual dengan tangan saat tanaman berumur 25 HST 

dan diikuti dengan landak sebanyak 3 kali saat tanaman berumur 25, 35 dan 45 

HST. 

i. Panen dan Pasca Panen 

Panen dan pasca panen perlu ditangani secara tepat karena : dapat 

kehilangan hasil dan penurunan mutu selama proses panen dan pasca panen masih 

tinggi (sekitar 20 %), penanganan panen dan pasca panen yang kurang baik 

menyebabkan kualitas benih rendah, panen padi dengan sistem kelompok dapat 

menekan kehilangan hasil dari 19 % menjadi 4%.  

Panen pada waktu yang tepat dengan memperhatikan umur tanaman ; antara 

varietas yang satu dengan lainnya kemungkinan berbeda, menghitung sejak padi 

mulai berbunga, biasanya panen jatuh pada 30 – 35 hari setelah padi berbunga, 

jika 95 % malai menguning, segera panen. Panen dan perontokan menggunakan 

alat sabit bergerigi atau mesin panen. Hasil panen dimasukkan ke dalam karung 

atau kalau ditumpuk perlu diberi alas untuk mencegah gabah tercecer. Perontokan 
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harus segera dilakukan, dihindari penumpukan padi sawah sampai beberapa hari, 

untuk menjaga kualitas, menekan kehilangan hasil dan kerusakan gabah. 

Pengeringan dilakukan dengan menjemur gabah di atas lantai jemur 

ketebalan gabah 5 – 7 cm dan dilakukan pembalikan setiap 2 jam sekali. Pada 

musim hujan gunakan pengering buatan. Pengemasan dan pengangkutan pada 

waktu pemanenan, perontokan, pembersihan, pengeringan, maupun penyimpanan, 

dianjurkan menggunakan karung goni atau plastik yang baik, tidak bocor, bersih, 

kuat, dan bebas hama. Simpan gabah/beras dalam wadah yang bersih dalam 

lumbung/gudang, bebas hama, dan memiliki sirkulasi udara yang baik 

2.1.4. Varietas Padi 

Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu spesies yang ditandai oleh 

bentuk dan pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakter 

atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dengan spesies yang sama oleh 

sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak 

mengalami pertumbuhan (BB Padi, 2015).  

1. Padi Varietas Logawa 

Padi logawa merupakan varietas padi sawah yang sangat cocok ditanam di 

lahan sawah irigasi dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 mdpl. 

Secara umum bentuk tanaman padi ini tegak, dengan tinggi 81-94 cm.jumlah 

anakan produktif 8-12 batang. Potensi hasil yang didapatkan kisaran 7,5 ton/ha. 

Padi Logawa tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 2 (Suprihatno, et al. 

2010). 
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2. Padi Varietas Ciherang 

Padi Ciherang termasuk dalam kelompok padi Indica. Padi ini merupakan 

varietas padi sawah yang sangat cocok ditanam di lahan sawah irigasi dataran 

rendah. Padi ini dapat ditanam pada musim hujan dan kemarau dengan ketinggian 

di bawah 500 m dari permukaan laut. Padi Ciherang merupakan hasil persilangan 

antara varietas padi IR64 dengan varietas / galur lain (Iqbal, 2014).  

Padi Ciherang dilepas pada tahun 2000. Memiliki umur tanaman 116-125 

hari. Bentuk tanaman tegak dengan tinggi tanaman 107-115 cm, jumlah anakan 

produktif sekitar 14-17 batang. Padi Ciherang tahan terhadap wereng batang 

coklat biotipe 2 dan 3. Rata-rata produksi 6 t/ha dengan potensi hasil 8,5 t/ha 

(Suprihatno, et al. 2010). 

3. Padi Varietas Mekongga 

Varietas Padi Mekongga merupakan persilangan antara padi jenis Galur 

A2970 yang berasal dari Arkansas Amerika Serikat dengan varietas yang sangat 

populer di Indonesia yaitu IR64. Secara fisik, bentuk tanamannya tegak dengan 

tinggi tanaman berkisar antara 91 sampai 106 cm. Varietas padi Mekongga ini 

baik ditanam di sawah dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl, memiliki 

umur tanaman 116-125 hari. Padi Mekongga peka terhadap hama wereng coklat 

biotipe 2 dan 3 (BB Padi, 2015).  
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2.2. Hama Wereng Batang Coklat 

Wereng Coklat ( Nilaparvata lugens Stal), 

merupakan hama utama pada pertanaman 

padi. Klasifikasi hama wereng batang 

coklat yakni : Kingdom : Animalia; Filum : 

arthopoda; Kelas : Insecta ; Ordo : 

Hemiptera; Subordo : Auchenorrhyncha; 

Superfamili: Fulgoroidea; Famili: 

: Hemiptera; Subordo: Delphacidae; Genus: 

Nilaparvata; Spesies : Nilaparvata lugens Stål (CAB International 2005). Wereng 

batang coklat tersebar luas di daerah palaeartik (China, Jepang, dan Korea), 

wilayah oriental (Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Malaysia, Serawak, 

Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Filipina), dan wilayah Australian (Australia, 

Kepulauan Fiji, Kaledonia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini) (Baehaki, 

1992).   

2.2.1. Biologi Wereng Batang Coklat 

Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal) adalah serangga penghisap cairan 

tanaman yang berwarna kecoklatan. Panjang tubuh 2 - 4,4 mm. Serangga dewasa 

mempunyai 2 bentuk, yaitu bersayap pendek (brakhiptera) dan bersayap panjang 

(makroptera). Serangga makroptera mempunyai kemampuan untuk terbang, 

sehingga dapat bermigrasi cukup jauh. Wereng coklat adalah serangga monofag, 

inangnya terbatas pada padi dan padi liar (Oryza parennis dan Oryza spontanea).  

Gambar 3. Hama wereng Coklat 

(Basri, 2012) 
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Wereng Coklat berkembang biak secara seksual, siklus hidupnya relatif 

pendek. Masa peneluran 3-4 hari untuk wereng bersayap pendek  (brakhiptera) 

dan 3-8 hari untuk bersayap panjang (makroptera). Tingkat perkembangan wereng 

betina dapat dibagi ke dalam masa peneluran 2-8 hari, masa bertelur 9-23 hari. 

Masa peneluran dapat berlangsung dari beberapa jam sampai 3 hari. Sedangkan 

masa pra-dewasa adalah 19-23 hari. Telur diletakkan berkelompok dalam pangkal 

pelepah daun, tetapi bila populasi tinggi telur diletakkan pada ujung pelepah daun 

dan tulang daun. Jumlah telur yang diletakkan serangga dewasa sangat beragam, 

dalam satu kelompok antara 3-21 butir. Seekor wereng betina selama hidupnya 

menghasilkan telur antara 270-902 butir yang terdiri atas 76-142 kelompok. Telur 

menetas antara 7-11 hari dengan rata-rata 9 hari ( Nurbaeti, dkk., 2010) 
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Gambar 4. Siklus Hidup Wereng Coklat (Sumber: Nurbaeti, dkk. 2010) 

Jumlah telur yang diletakkan serangga dewasa sangat beragam, dalam satu 

kelompok antara 3-21 butir. Seekor wereng betina selama hidupnya menghasilkan 

telur antara 270-902 butir yang terdiri atas 76-142 kelompok. Telur menetas 

antara 7-11 hari dengan rata-rata 9 hari. Metamorfosis wereng coklat sederhana 

atau bertingkat (hetero-metabola). Serangga muda yang menetas dari telur disebut 

nimfa, makanannya sama dengan induknya. Nimfa mengalami pergantian kulit 

(instar), rata-rata untuk menyelesaikan stadium nimfa adalah 12,8 hari.  



17 
 

 

 

 

Gambar 5. A). Nimfa wereng batang coklat, b). Telur wereng batang coklat,c). 

Tanpa sayap (brakhiptera), d). Wereng coklat bersayap (makroptera) (Sumber : 

Nurbaeti, dkk. 2010 ) 

Nimfa dapat berkembang menjadi dua bentuk wereng dewasa. Bentuk 

pertama adalah bersayap panjang (makroptera) dengan sayap belakang normal, 

bentuk kedua adalah bersayap kerdil (brakhiptera) dengan sayap belakang tidak 

normal. Umumnya wereng brakhiptera bertubuh lebih besar, mempunyai tungkai 

dan peletak telur lebih panjang. Kemunculan makroptera lebih banyak pada 

tanaman tua daripada tanaman muda, dan lebih banyak pada tanaman setengah 

rusak daripada tanaman sehat (Nurbaeti, dkk. 2010). 

a. b, 

c. 
d. 
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2.2.2. Ekologi Wereng Coklat 

Hama Wereng batang coklat (WBC) berkembang pada tanaman padi ketika 

membentuk anakan dimulai oleh wereng bersayap panjang yang berpindah dari 

tempat lain. Jika wereng yang berkembang pada tanaman padi yang berumur 2 

atau 3 minggu setelah tanam, maka WBC bisa berkembang biak menjadi dua 

generasi. Tetapi bila wereng yang menyerang tanaman padi yang berumur 5-6 

minggu setelah tanam, wereng yang berkembang biak hanya satu generasi yang 

puncak populasinya terjadi pada padi umur 9-10 minggu setelah tanam 

(Pemerintah Desa Grobokan, 2017) 

Suhu optimum perkembangan wereng adalah berkisar antara 20-30°C dan 

diatas 42°C embrio tidak mampu bertahan dan berkembang. Suhu optimum untuk 

masa inkubasi telur dan nimfa berkisar antara 25-28°C, sehingga musim hujan 

menjadi lebih sesuai untuk perkembangan populasi wereng. (Hikma, Nurul. 

2017). Secara umum serangan wereng coklat lebih dominan terjadi pada musim 

hujan, sedangkan pada musim kemarau serangannya terjadi di daerah – daerah 

yang sering hujan dan populasi wereng coklat cepat meningkat pada kelembaban 

tinggi 

(70 – 80%), suhu siang hari optimum (28 – 30
o
C), intensitas cahaya matahari 

rendah, pemupukan N tinggi, tanaman rimbun, air, lahan basah serta angin 

kencang (Nurbaeti et al., 2010). Ledakan hama wereng coklat akan timbul apabila 

lingkungan untuk berkembangbiak cukup kondusif diantaranya: hujan berlebih di 

musim kemarau atau kemarau basah akibat penyimpangan iklim. Penyimpangan 

iklim menyebabkan suhu minimum 1-2
o
C dan kelembaban nisbih 6-10% lebih 

tinggi dibandingkan kondisi saat iklim normal (Wirajaswadi, 2010). 
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Wereng coklat mempunyai plastisitas genetik yang tinggi sehingga mampu 

beradaptasi dengan berbagai lingkungan pada waktu yang relatif singkat. Hal ini 

terbukti dengan timbulnya biotipe/populasi baru yang dapat mengatasi sifat 

ketahanan tanaman atau hama tersebut menjadi resisten terhadap insektisida. Sifat 

demikian menimbulkan ledakan dan menurunnya produksi padi nasional secara 

drastis (Baehaki & Widiarta, 2010). 

2.2.3. Kerusakan Akibat Serangan Wereng Coklat 

Hama wereng cokelat merupakan hama laten, disamping merusak langsung 

menghisap cairan tanaman dengan alat mulut yang khusus untuk menusuk dan 

menghisap, juga sebagai vektor yang dapat menularkan penyakit virus. Penyakit 

virus kerdil hampa (VKH) dan virus kerdil rumput tipe I (VKRT-I) yang 

ditularkan wereng cokelat terjadi pada tahun 1970-an. Sejak 2006  wereng cokelat 

juga menularkan virus kerdil rumput tipe II (VKRT-II). Serangan virus kerdil 

rumput tipe II tersebut sudah meluas di sentra produksi padi di Pulau Jawa, 

bahkan awal 2008 VKRT-II ditemukan di Simalungun, Sumatera Utara (Baehaki, 

2008).  

Serangga dewasa dan nimfa biasanya menetap di bagian pangkal tanaman 

padi dan mengisap pelepah daun. Wereng coklat menusukkan stiletnya ke dalam 

ikatan pembuluh vaskuler tanaman inang dan mengisap cairan tanaman dari 

jaringan floem. Nimfa instar ke empat dan kelima menghisap cairan tanaman 

lebih banyak daripada instar pertama, kedua dan ketiga. Wereng coklat betina 

mengisap cairan lebih banyak daripada yang jantan. Kerusakan khas akibat isapan 

wereng coklat adalah kering bagaikan terbakar yang dikenal dengan Hopperburn. 
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Gejala awal yang timbul setelah menghisap batang padi, bekas hisapan tersebut 

kemudian berkembang menjadi menguning, dan lama kelamaan menyebabkan 

batang tanaman berwarna coklat, kering dan mati (Sari, dkk. 2015).  

 

Gambar 6. Wereng Coklat pada Batang Padi (a). Gejala Kerusakan 

pada Bagian Batang Tanaman Padi (b) ( Sari, et. al., 2015) 

Kerusakan dan kehilangan hasil yang diakibatkan serangan wereng cokelat 

cukup tinggi. Pemeliharaan 1 dan 4 wereng cokelat/batang pada masa tanaman 

padi sedang bunting selama 30 hari dapat menurunkan hasil berturut-turut 20% 

dan 37%. Pemeliharaan 4 ekor wereng cokelat/batang pada saat pemasakan buah 

selama 30 hari dapat menurunkan hasil sebesar 28%. Pemeliharaan 1 dan 4 ekor 

wereng cokelat/batang pada periode anakan selama 30 hari dapat menurunkan 

hasil 35% dan 77% (Kenmore, 1979).  

2.2.4. Teknologi Pengendalian Hama Menggunakan Ambang Ekonomi 

Berdasarkan Musuh Alami 

Manipulasi musuh alami adalah usaha manusia untuk membantu musuh 

agar tetap menetap atau menjadi efektif dalam mengendalikan hama. Musuh-

musuh yang telah populer mengendalikan hama terdiri atas parasitoid, predator 
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dan patogen. Ada beberapa hal yang paling mudah untuk membantu 

perkembangan musuh alami, antara lain: 

1. Menggunakan insektisida semprotan harus bijaksana, yaitu pada saat hama 

mencapai kepadatan tertentu, pada saat terjadinya ambang ekonomi. 

2. Pemakaian insektisida baik yang sistemik maupun kontak  harus efektif 

terhadap hama sasaran, dan sedapat mungkin menimalisir pengaruhnya 

terhadap musuh alami. 

3. Selesai panen perlu adanya habitat alternatif tempat musuh alami untuk 

berkembang biak (Baehaki dkk., 1996).  

Untuk mengendalikan hama secara efektif diperlukan adanya pengamatan 

dan peramalan perkembangan populasi wereng coklat setelah wereng coklat 

imigran datang dilapangan dan berkembang menurunkan generasinya. Saat 

pengendalian/pengaplikasian insektisida adalah 5 ekor wereng/rumpun tanaman 

muda dan 25 ekor/rumpun untuk tanaman tua (Verma et al., 1979). Ambang 

ekonomi wereng coklat terbaru berdasarkan kajian analisis ekonomi harus 

didasarkan 3 fase pertumbuhan tanaman padi. Aplikasi insektisida yang 

direkomendasikan dilakukan jika jumlah wereng coklat >5 ekor/rumpun pada padi 

berumur <20 HST atau jika jumlah wereng coklat >10 ekor/rumpun pada padi 

berusia 20-40 HST  atau jika jumlah wereng coklat >20 ekor/rumpun pada padi 

berumur >40 HST (Baehaki, 2001). 
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2.3. Agens Hayati 

2.3.1. Beauveria bassiana 

B. bassiana termasuk ke dalam kingdom fungi, filum Ascomycota, kelas 

Sordariomycetes, ordo Hypocreales, famili Clavicipitaceae. B. bassiana memiliki 

koloni berwarna putih, hifa pendek, dan bentuk spora bulat (Nuraida dan Hasyim, 

2009). Jamur ini sejak lama diketahui memiliki potensi sebagai agen pengendali 

hayati yang dapat mengendalikan populasi serangga hama, sehingga banyak 

dikembangkan sebagai agensia hayati dalam bidang pertanian (Prayogo, 2006). 

Jamur entomopatogen menginfeksi tubuh serangga secara kontak dengan 

permukaan inang, masuk ke dalam tubuh  inang, mereproduksi inokulum jamur di 

dalam satu atau lebih jaringan inang hingga menyebabkan kematian, kemudian 

dilanjutkan proses pertumbuhan miselia jamur di luar tubuh inang hingga 

menutupi seluruh tubuh serangga. Serangga yang telah terinfeksi B. bassiana 

selanjutnya dapat mengkontaminasi lingkungan dengan mengeluarkan spora 

melalui tubuh inang maupun feses yang terkontaminasi. Serangga yang sehat pada 

lingkungan di sekitarnya akan terinfeksi, sehingga berakibat terjadinya penurunan 

populasi serangga hama tanaman (Wahyudi, 2002). 

 

Gambar 7. (A) Spora B.bassiana, (B) Beauveria bassiana 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara  (2017) 

A B 
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Hasil penelitian Irwan (2016) menunjukkan bahwa penggunaan jamur 

B.bassiana dengan konsentrasi 10
9
/ml dapat mengendalikan populasi nimfa yang 

akan menjadi imago hingga tuntas. Semakin tinggi konsentrasi penggunaan jamur 

entomopatogen baik B.bassiana maupun Metarhizium sp. semakin cepat 

mematikan nimfa wereng coklat. Potensi B. bassiana dengan berbagai konsentrasi 

sangat telihat pada periode pengamatan 9 jam setelah aplikasi dibandingkan 

dengan penggunaan Metarhizium sp. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Herlinda, dkk. (2008) bahwa B. bassiana dan Metarhizium sp. formulasi cair 

dengan kosentrasi 10
5
 dapat mematikan nimfa wereng coklat sebesar 50% dalam 

waktu 1,81 hari. 

2.3.2. Metarizhium anisopliae 

Metarizhium anisopliae merupakan salah satu agen pengendali hayati yang 

mempunyai entomopatogenik yang digunakan untuk mengendalikan hama 

tanaman (Harjaka, 2006). Metarizhium anisopliae termasuk Cendawan 

Filamentous, Berfilum Askomikota, Kelas Hipomisetes, Ordo Moniliales, Genus 

Metarhizium, Spesies Metarizhium anisopliae. Jamur ini hidup dan banyak 

ditemukan di tanah, bersifat saprofit, dan sering ditemukan pada serangga yang 

terinfeksi dari berbagai macam stadia, tumbuh pada suhu dan kelembaban antara 

65-85
o
F dan kelembaban 30-90%, juga pada kelembaban di bawah 50% dan 

melepas spora (Silvi, 2008).  Metarizhium anisopliae bersifat saprofit atau bersifat 

parasit pada media buatan, awal mula pertumbuhannya adalah tumbuhnya 

konidium yang membengkak dan mengeluarkan tabung-tabung kecambah, tabung 

kecambah tersebut memanjang selama 30 jam. Beberapa cabang tersebut 
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membesar kearah atas membentuk konidiofor yang pendek, bercabang, 

berdekatan dan saling melilit. Konidia terbentuk setelah satu minggu 

pertumbuhan, mula-mula bewarna putih kemudian berangsur menjadi hijau 

apabila telah masak. Pembentukan konidia terdiri dari kuncup dan tunas yang 

memanjang pada kedua sisi konidiofor tersebut. Umummnya sebuah rantai 

konidia bersatu membentuk sebuah kerak dengan media (Mangoendiharjo dan 

Mahrub, 1983).  

 

Gambar 8. (A). Konidia  Metarhizium anisopliae (B). Metarhizium anisopliae 

yang ditumbuhkan di petridish 

Sumber : P2APH Jombang (2017) 

Cendawan Metarhizium sp. setelah diaplikasikan pada pertanaman akan 

menonaktifkan wereng dalam waktu dua hari (CAB International 2005). Infeksi 

cendawan tersebut teramati secara visual yaitu diawali dengan kematian serangga 

pada tujuh hingga sepuluh hari setelah aplikasi. Kemudian tubuh serangga 

terinfeksi tampak diselimuti miselium dan konidia yang awalnya berwarna putih 

lalu berangsur-angsur menjadi kehijauan (Sayuthi, 2011). Sebagaimana menurut 

Roberts (1966) serangga yang terinfeksi oleh M. Anisopliae berwarna kehijau-

hijauan dan mati, hal ini disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan oleh cendawan 

tersebut. Serangga terinfeksi cendawan tetap melekat pada pertanaman dan spora 

yang terbentuk akan lepas dari tubuh serangga, kemudian memencar dan bertahan 

A B 
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di pertanaman. Patogenisitas cendawan terhadap inang target meningkat bila 

kelembaban udara mencapai 100% (David et al., 2009).  

Hasil penelitian Setiawan, Agus (2012) bahwa perlakuan konsentrasi 

terendah 10
6
  konidia/ml suspensi cendawan Metarhizium sp. telah menunjukkan 

efektivitasnya mematikan 50% populasi WBC sebelum hari ke dua yaitu pada 1.6 

HSP dan kematian meningkat hingga 95% pada 5.5 HSP. Peningkatan konsentrasi 

suspensi cendawan uji ini dapat memperpendek waktu kematian WBC, 

ditunjukkan dengan LT50 dan LT95 pada konsentrasi 10
7
 dan 10

8
  masing-masing 

sebesar 1.1-1.2 hari dan 3.2-3.8 hari. Sebagaimana hasil penelitian Irwan (2016) 

Metarizhium sp. berpotensi untuk mengendalikan hama wereng coklat karena 

dapat menyebabkan kematian 50% serangga uji  Lethal time 50 (LT50) 25,67 jam 

pada konsentrasi 10
7
. Perlakuan suspensi M. anisopliae pada konsentrasi 10

4
  dan 

10
7
 konidia/ml akuades dilaporkan membunuh 40% dan 45% jumlah populasi 

WBC empat hari setelah dilakukan penyemprotan pada rumpun tanaman padi di 

rumah kaca  (Suryadi & Kadir 2007). 


