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I.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan utama di Indonesia, 

karena lebih dari 90% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Untuk memenuhi 

kebutuhan pangan tersebut Indonesia masih mengimpor beras. Banyak kendala 

yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi padi, diantaranya gangguan hama 

dan penyakit tanaman padi. Menurut Bahagiawati (2001) kerugian disebabkan oleh 

hama di dunia diperkirakan 13%. Banyak hama serangga yang menyerang tanaman 

padi dan yang terpenting ialah hama wereng. 

Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Indonesia 

(2010, dan 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. 

Pengendalian hayati dengan memanfaatkan jamur yang patogenik bagi 

serangga hama berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu jenis jamur 

Entomopatogenik yang terbukti cukup efektif membunuh serangga hama dari ordo 

lepidoptera (Herlinda et al., 2005), coleoptera (Wraight & Ramos, 2002), 

hemiptera (Herlinda et al., 2006), dan homoptera (Wraight et al., 1998) adalah 

Beauveria bassiana (Bals.) . 

Menurut data dari BPTP jawa timur telah terjadi peledakan hama wereng 

coklat pada tanaman padi  pada tahun 2017 dengan varietas lokal, ciherang, 

cibogo,ketan, lokal di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dan varietas inpari 
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32, yang menyebabkan berkurangnya hasil produksi dari tanaman padi tersebut. 

Maka dari itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Malang menyarankan para petani untuk mencoba menanam 

menggunakan varietas inpari 33 ( BPTP 2017). 

Pengendalian hama wereng coklat tidak berjalan efektif jika hanya 

mengandalkan satu cara pengendalian saja. Salah satu caranya yaitu menerapkan 

sistem pengendalian hama terpadu (PHT), yaitu sistem pengendalian populasi hama 

dengan menerapkan berbagai pengendalian yang seimbang sehingga tidak 

menimbulkan kerugian ekonomi dan aman terhadap lingkungan. Seperti 

pengendalian menggunakan pestisida organik Beauveria bassiana dan 

menggunakan tanaman sela atau border Kenikir dan Kedelai 

Kepadatan hama tanaman padi tidak diimbangi dengan upaya pengendaliam 

oleh petani setempat. Banyak petani yang menggunakan pestisida sebagai 

pengendalian organisme pengganggu tanaman, hal tersebut justru dapat 

meningkatkan resistensi hama. Menurut Sjam (2013) dan Chandra (2013) pada situs 

berita dan informasi lingkungan, cara efektif penanggulangan hama bisa melalui 

penanaman atau penempatan tanaman sebagai tanaman sela. Tanaman ini berfungsi 

sebagai penghalang yang bersifat menolak kehadiran hama.  

Penerapan tanaman kenikir dan kedelai dapat menekan banyaknya populasi 

hama yang terdapat pada tanaman utama. Dikarenakan kebanyakan serangga atau 

hama tidak menyukai aroma dari tanaman kenikir (Tagetes erecta)  yang berbau 

busuk (Ken, 2010).  
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Berdasarkan ketahanan hama wereng batang coklat terhadap pestisida kimia 

ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Malang menawarkan program pengendalian dengan menggunakan agens hayati, 

salah satunya yaitu dengan menggunakan jamur Beauveria bassiana. Jamur 

Beauveria bassiana merupakan jamur Entomopatogen yang dapat digunakan 

sebagai agen hayati dalam mengendalikan beberapa hama dalam ordo orthoptera, 

hemiptera, lepidoptera, homoptera, dan coleoptera. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

1. Apakah jamur Beauveria bassiana tanaman border kenikir dan tagetes efektif 

dalam pengendalian hama wereng coklat ? 

2. Apakah Beauveria bassiana mampu mengendalikan hama wereng coklat ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Mengetahui tingkat efektivitas jamur Beauveria bassiana dan tanaman border 

kenikir dan tagetes dalam mengendalikan wereng coklat 

2. Mengetahui pengaruh Beauveria bassiana dalam mengendalikan hama wereng 

coklat. 
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1.4  Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Dapat mengetahui dan memahami mengenai teknis dalam menekan

perkembangan wereng coklat menggunakan Beauveria bassiana dan tanaman 

border kenikir dan tagetes. 

2. Dapat mengetahui dan memahami teknis dari jamur Beauveria bassiana dalam

megendalikan hama wereng coklat  

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dari peneltian ini adalah 

1. Diduga Penggunaan Beauveria bassiana dan tanaman border kenikir dan tagetes

dapat mengendalikan hama wereng coklat

2. Diduga Penggunaan tanaman Beauveria bassiana mampu mengedalikan hama

wereng coklat




