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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Stroberi (Fragaria sp.) merupakan salah satu jenis tanaman buah yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai banyak manfaat pada buahnya. 

Selain itu, stroberi disukai banyak orang karena warnanya yang menarik dan 

rasanya yang segar. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi pertanian 

yang semakin maju, kini stroberi mendapat perhatian pengembangannya di daerah 

beriklim tropis termasuk Indonesia (Oktarina dkk., 2017). Beberapa petani di 

Indonesia, khususnya di daerah dataran tinggi telah melakukan budidaya stroberi 

secara komersil. Prospek usaha tani stroberi sangat menjanjikan (Kesumawati 

dkk., 2012). Namun stroberi merupakan salah satu produk hortikultura yang 

mudah rusak (perishable) dan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit. 

Kualitas stroberi sangat ditentukan oleh penampilan luar dan rasa dari buah itu 

sendiri. 

 Berdasarkan data BPS (2019), didapatkan data produksi tanaman buah 

stroberi tahun 2014-2017 di Indonesia yang sempat mengalami penurunan 

produksi yang cukup signifikan pada tahun 2015-2016 namun pada tahun 2017 

produksi stroberi mengalami peningkatan kembali, berikut ini merupakan data 

produksi stroberi yang didapatkan sebesar 58.884 ton/tahun (2014), 31.801 

ton/tahun (2015), 12.091 ton/tahun (2016) dan 12.225 ton/tahun (2017). 

berdasarkan data ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada 

tahun 2015-2016, namun pada tahun 2017 produksi buah stroberi mengalami 

peningkatan kembali. Hal ini pun terjadi pada daerah-daerah penghasil terbesar 
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buah stroberi di Indonesia diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 

Bali.  

 Peningkatan produksi ini disebabkan oleh kembali banyaknya permintaan 

pasar terhadap buah segar ini, hanya saja produksi stroberi tetap tidak terlepas dari 

beberapa kendala. Salah satu kendala yang dialami oleh petani Indonesia yaitu 

upaya untuk menangani serangan hama dan penyakit tanaman guna meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi tanaman stroberi dengan menggunakan pestisida 

kimia, akibatnya residu pestisida kimia yang ditinggalkan akan sangat 

membahayakan lingkungan sekitar dan hasil produk dapat membahayakan 

konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya yang efektif dan ramah 

lingkungan untuk meningkatkan kualitas mutu dan kuantitas produksi tanaman 

stroberi dari serangan hama dan penyakit tanpa menggunakan pestisida kimia. 

Penggunaan pestisida alami dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit 

ialah salah satu alternatif guna mengurangi dan menggantikan penggunaan 

pestisida kimia yang cenderung tidak ramah lingkungan dengan memanfaatkan 

beberapa macam pestisida alami yang digunakan diantaranya adalah buah maja, 

daun sirih, daun mahoni, jamur entomopatogen Beauveria bassiana. Alasan dari 

pemilihan beberapa jenis bahan pestisida alami ini juga diantaranya yaitu 

diketahui dari beberapa hasil penelitian mengenai potensi dari tiap ekstrak bahan 

yang akan digunakan tersebut namun belum terlalu banyak penelitian yang 

diketahui menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai pestisida alami pada 

tanaman stroberi. Hal ini pun yang mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian ini. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa sajakah hama dan penyakit yang menyerang tanaman stroberi?  

2. Bagaimana pengaruh interaksi antara jenis pestisida alami dan konsentrasi 

terhadap hama penyakit yang menyerang tanaman stroberi?  

3. Bagaimana efektivitas pestisida alami terhadap hama dan penyakit pada 

tanaman stroberi?  

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Mengetahui hama dan penyakit yang menyerang tanaman stroberi. 

2. Mengetahui interaksi antara jenis pestisida alami dan konsentrasi yang 

mampu mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman stroberi. 

3. Mengetahui efektivitas pestisida alami sebagai pengendali hama dan 

penyakit pada tanaman stroberi. 

1.4 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Diduga tanaman stroberi akan terserang hama dan penyakit. 

2. Diduga terjadinya interaksi antara jenis pestisida alami dan konsentrasi 

pestisida yang digunakan. 

3. Diduga pestisida alami efektif dalam pengendalian hama dan penyakit 

tanaman stroberi. 

 


