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II.  TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Botani Tanaman Padi Sawah  

Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban 

manusia dan merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. 

Tanaman padi termasuk ke dalam famili Poaceae (Gramineae). Spesies padi yang 

banyak dibudidayakan adalah Oryza sativa L. dan O. glaberrima L. (Matsuo dan 

Hoshikawa, 1993).   

Oryza sativa L. terdiri dari dua sub spesies, yaitu: indica dan japonica Oryza 

sativa sub spesies indica dibudidayakan di daerah selatan Pegunungan . Himalaya 

dan Oryza sativa sub spesies japonica didomestikasi di bagian selatan China. Oryza 

sativa sub spesies japonica memiliki ciri berdaun sempit dan berwarna hijau tua, 

bentuk biji membulat, lebar dan tebal memiliki bulu yang panjang atau ada juga 

yang tidak berbulu rambut pada glume tebal dan panjang distribusinya meliputi 

Jepang, Korea dan Cina bagian utara (Makarim dan Suhartatik, 2009).   

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Padi  

Klasifikasi tanaman padi menuru Perdana (2007). adalah sebagai berikut 

kingdom : plantae, division: spermatophyta, subdivision :angsiospermaec class : 

monocotyledoneae, family: graminae, genus : oryza, spesies : Oryza sativa L 

Padi dibedakan dalam dua tipe yaitu padi kering (gogo) yang ditanam di 

dataran tinggi dan padi sawah di dataran rendah yang memerlukan penggenangan.   
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2.1.2  Deskripsi Padi Varietas Inpari 33 

 
(Gambar 1. Tanaman Padi (Oryza sativa) 

Nomor Seleksi B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-Si-1-3 

Asal Seleksi BP/360E-MR-79-PN-2/IR71218-38-4-

3//BP360E-MR-79-PN-2 

Golongan Cere 

Umur Tanaman ± 107 hari setelah sebar 

Bentuk Tanaman Tegak 

Tinggi Tanaman ± 93 cm 

Daun Bendera Tegak 

Bentuk Gabah Panjang Ramping 

Warna Gabah Kuning Bersih 

Kerontokan Sedang 

Kerebahan Agak Tahan 

Tekstur Nasi Sedang 

Kadar Amilosa ± 23,42 % 

Berat 1000 Butir ± 28,6 gram 

Rata – Rata Hasil ± 6,6 ton/ha GKG 

Potensi Hasil 9,8 ton/ha GKG 

Ketahanan terhadap Hama Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 

2, dan 3 

Ketahanan Terhadap Penyakit - Tahan terhadap Hawar Daun Bakteri patotipe 

3 

- Agak tahan Hawar Daun Bakteri patotipe VIII 

- Agak tahan blas ras 033 

- Tahan blas ras 073 

- Rentan tungro 

Anjuran Tanam Cocok untuk ditanam diekosistem tanah 

dataran rendah sampai ketinggian 600 mdpl 

Pemulia Buang Abdullah, Sularjo, Heni Safitri 

Tahun Dilepas 2013 

Sk Menteri Pertanian 4997/Kpts/SR.120/12/2013 

Sumber : http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id (2018) 
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2.2 Hama Wereng Coklat (Nilaparvata lugens Stal) 

Klasifikasi wereng coklat menurut Nurbaeti et al. (2010) adalah sebagai 

berikut, kingdom : animalia, filum : arthropoda, kelas : insecta, ordo : homoptera, 

famili : dephacida, genus : nilaparvata, spesies : Nilaparvata lugens Stal. 

2.2.1  Siklus Hidup 

Metamorphosis wereng coklat sederhana (heterometabola). 

a. Telur 

 Telur berbentuk lonjong, berwarna putih kecoklatan berbentuk lonjong 

dengan ukuran 1.3 mm x 0.33 mm, diletakkan berkelompok dalam pelepah daun, 

tetapi kalau polpulasinya tinggi telur diletakkan di ujung pelepah daun dan tulang 

daun (gambar 2a). Jumlah telur yang diletakkan beragam, dalam satu kelompok 

antara 3-21 butir.Telur menetas antara 7-11 hari atau rata-rata 9 hari (Baehaki & 

Widiarta, 2010).  

b. 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). Periode setiap instar nimfa 

berkisar antara 2-4 hari, sehingga WBC rata-rata menghabiskan 12-15 hari pada 

seluruh fase nimfa ini (Sogawa, 1971) 
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. 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), 

pada kepadatan populasi tinggi atau keadaan kekurangan makanan maka akan 

terbentuk lebih banyak serangga dewasa makroptera pada generasi berikutnya. 

Sebaliknya, jika keadaan makanan cukup, maka akan terbentuk lebih banyak 

serangga dewasa brakhiptera.   

2.2.2  Gejala Serangan  

 N.lugens dapat menyebabkan kerusakan secara langsung maupun tidak 

langsung.Kerusakan langsung oleh N.lugen adalah menghisap cairan sel tanaman 

padi, sehingga pertumbuhan tanaman padi terhambat, mati kekeringan dan tampak 

seperti terbakar.Kerusakan tidak langsung oleh N.lugens adalah sebagai vektor 

penyakit virus kerdil rumput dan kerdil hampa (Hariastuti, 2011).  

b

. 

c

. 

d

. 

Gambar  2. Morfologi wereng batang coklat 

Keterangan :  a. Telur  

           b. Nimfa  

           c. Imago makroptera 

           d. Imago brakhiptera WBC  

           Sumber : http://www.deptan.go.id/ditlin-tp 
 

  

a

. 
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Pada tahap permulaan wereng batang coklat datang pada pertanaman padi 

pada umur 15 hari setelah tanam (Nurbaeti et al., 2010). Anggraini et al. (2014) 

menyatakan bahwa gejala serangan hama wereng batang coklat mulai terlihat 

setelah tanaman padi berumur 20-40 hari setelah tanam atau pada fase vegetatif 

karena hama ini menyerang bagian batang tanaman padi yang masih muda, yaitu 

dengan menghisap cairan batang tanaman padi sehingga menyebabkan gejala pada 

daun menguning akibat batang tanaman sudah terganggu.  

  Gejala kerusakan seperti tanaman menguning kemudian mengering dengan 

cepat (seperti terbakar) dikenal dengan istilah hopperbum.Dalam suatu hamparan 

gejala hopperbum terlihat seperti lingkaran yang menunjukkan pola penyebaran 

wereng coklat yang dimulai dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah dalam 

bentuk lingkaran (Saputra et al., 2012).  

  Apabila populasi tinggi, maka gejala kerusakan yang terlihat di lapangan 

yaitu warna daun dan batang tanaman berubah menjadi kuning, kemudian berubah 

menjadi berwarna cokelat jerami dan akhirnya seluruh tanaman bagaikan disiram 

air panas berwarna kuning coklat dan mengering. Apabila menyerang pada fase 

generatifakan menyebabkan terjadinya puso (gagal panen) (Nurbaeti et al., 2010).  

Wereng coklat merupakan hama laten dan dapat mentransfer virus kerdil 

hampa (VKH = ragged stunt) dan virus kerdil rumput (VKR = Grassy Stunt) yang 

serangannya lebih besar dari serangan wereng itu sendiri dan bahkan saat ini wereng 

coklat sedang aktif bekerja menularkan penyakit kerdil rumput tipe 2 (Grassy Stunt 

Type 2 = GST2) (Baehaki & Widiarta, 2010).  
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  Tanaman padi mengalami hambatan dalam pertumbuhannya sehingga 

tanaman tidak mencapai tinggi yang optimal sesuai potensi pertumbuhannya. Hal 

ini dapat disebabkan virus kerdilrumput yang terbawa oleh wereng batang coklat 

yang menyerang pertanaman. Selain itu, tidak optimalnya tinggi tanaman padi 

disebabkan tanaman padi mengalami kerusakan mekanis akibat dampak langsung 

serangan wereng batang coklat dan cekaman kekeringan (Priasmoro et al., 2013).  

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi serangan hama  

  Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya serangan wereng 

coklat antara lain: 1) kondisi lingkungan cuaca dimana musim kemarau tetapi masih 

turun hujan, 2) ketahanan varietas, 3) pola tanam padi-padi-padi, 4) keberadaan 

musuh alami rendah, 5) penggunaan pestisida kurang bijaksana. 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 – 30oC), intensitas cahaya matahari rendah, pemupukan N 

tinggi, tanaman rimbun, air, lahan basah serta angina 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 1-2oC dan kelembaban nisbih 6-10%  lebih tinggi 

dibandingkan kondisi saat iklim normal (Wirajaswadi, 2010).  
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Perbedaan populasi wereng batang coklat diduga karena adanya perbedaan 

karakter biofisik dan ketahanan yang berbeda antar varietas.Variasi ukuran daun, 

bentuk, warna dan ada atau tidaknya sekresi glandular mungkin dapat 

berperandalam menentukan penerimaan serangga terhadap inangnya.Morfologi 

tanaman merupakan salah satu kunci ketahanan tanaman (Priasmoro et al., 2013).  

Secara umum ketahanan tanaman ditentukan oleh tiga mekanisme 

ketahanan yaitu ketidaksukaan (non preferences) atau antisenosis, antibiosis dan 

toleran. Mekanisme antibiosis adalahsuatu mekanisme yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan serangga jika makan dan hidup pada kultivar 

tahan (Hariastuti, 2011)  

Yeherwandi et al. (2009) menyatakan bahwa batang yang keras dan daun 

yang kasarkurang disukai oleh wereng batang coklat, karena dapat menyulitkan 

wereng batang coklat saat menusukkan alat mulutnya untuk menghisap cairan 

tanaman dan dapat pula menyebabkan kematian pada nimfa karena tidak dapat 

makan. Tinggi rendahnya populasi wereng yang mampu mencapai dewasa eret 

hubungannya dengan jumlah dan mutu makanan yang diperoleh. Kebutuhan hidup 

serangga yang terpenuhi dengan kualitas makanan yang lebih baik menyebabkan 

semakin sempurnanya perkembangan dan pertumbuhannya.  

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 
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demikian menimbulkan ledakan dan menurunnya produksi padi nasional secara 

drastis (Baehaki & Widiarta, 2010).  

Wereng batang coklat tidak dapat berkembang dengan baik apabila tanaman 

padi mengalami kerusakan relatif berat yaitu sekitar 40-100% (menunjukkan gejala 

kering) sehingga ketersediaan pakan menurun.Ketersediaan pakan yang terbatas 

juga menyebabkan meningkatnya angka mortalitas dan memicu wereng macroptera 

bermigrasi sehingga populasi wereng batang coklat yang dijumpai relatif 

sedikit.wereng batang coklat lebih tertarik pada pertanaman yang lebih muda yang 

warnanya lebih hijau dibanding tanaman tua (Priasmoro et al., 2013).  

Waktu perkembangan yang pendek dan tingkat reproduksi yang tinggi 

menggambarkan kesesuaian wereng dengan tanaman inangnya.Laju pertumbuhan 

intrinsik, waktu generasi, dan waktu penggandaan populasi berguna sebagai 

indikasi pertumbuhan populasi. Lama hidup, fluktuasi populasi, laju reproduksi, 

dan laju pertumbuhan dipengaruhi oleh sumber makanan (Rahminiet al., 2012).  

2.3  Biologi Cendawan Beauveria bassiana 

  Konidia cendawan Beauveria bassiana mempunyai sel satu atau sel tunggal,  

berbentuk oval agak bulat sampai dengan bulat telur, hialin dengan diameter 2-3 

µm. Konidiofor berbentuk zig-zag merupakan ciri khas genus Beauveria bassiana 

(Meidianti,2010). Beauveria bassiana dapat diisolasi secara alami dari  pertanaman 

maupun dari tanah. Epizootiknya dialam 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 
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perbanyakan dan faktor lingkungan yang mendukung. Beauveria bassiana  dapat 

tumbuh pada media perbanyakan yang berupa senyawa dari molekul sederhana 

seperti gula sederhana dan asam organik, hingga berupa senyawa kompleks seperti 

karbohidrat, protein, lipid dan asam nukleat. Media tersebut dapat berupa Potato 

Dextrose Agar (PDA), media jagung maupun beras (Soetopo dan Indriyani, 2007). 

  Suhu berpengaruh terhadap perkembangan koloni dan konidia yang 

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 0C dengan kelembaban relatif di atas 90%. 

Perkecambahan tidak terjadi dibawah 10 0C atau diatas 35 0C. Suhu kematian 

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

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

2010).  

2.3.1  Klasifikasi Cendawan Beauveria bassiana 

Beauveria bassiana adalah jamur mikroskopik dengan tubuh berbentuk 

benang-benang halus (hifa). Jamur ini tidak dapat memproduksi makanan sendiri, 

oleh karena itu dia bersifat parasit terhadap serangga inangnya. Jamur ini umumnya 

ditemukan pada serangga yang hidup di dalam tanah, tetapi juga mampu menyerang 

serangga pada tanaman atau pohon (Hindayana, 2002). Beauveria bassiana 

merupakan jamur entomopategonik. B.bassiana merupakan salah satu musuh alami 

yang dianjurkan untuk mengendalikan wereng coklat pada tanaman padi (BPTP 

Sumatera Utara, 2005). 



 

14 

 

Menurut Alexopoulus dan Blacwell (1996) cit. Susanto (2007) jamur 

Beuverria bassiana diklasifikasikan , kingdom : mycota, division : mastigmicate, 

class : sordaromicetes, ordo : hypocreales, famili : moniliacae, genus : Beauveria, 

spesies : Beauveria bassiana. Secara rinci karakteristik gambar dan struktur sel  

jamur Beauveria bassiana yaitu Beauveria, memiliki hifa pendek, hialin lurus dan 

tebal, konidia bulat dan bersel satu. Warna koloni semua isolat Beauveria. bassiana 

secara makroskopis adalah putih, sedangkan secara mikroskopis konidia bewarna 

hialin (bening), berbentuk bulat dan memiliki satu sel. Jamur Beauveria bassiana 

dapat dilihat pada Gambar 3. Hal ini mendukung hasil penelitian Suharto et al. 

(1998) yang menyatakan spora B. bassiana berbentuk bulat, bersel satu, hialin dan 

terbentuk secara tunggal 

                

2.3.2  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 

Gambar 3.        Jamur Beauveria bassiana 
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keterbatasan inang yang sesuai. Oleh karena fungsi utamanya adalah menginfeksi 

inang, maka konidia merupakan propagul cendawan yang paling memungkinkan 

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 (Nelson dan Glare, 1996; 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). 
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  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 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. Media yang ideal adalah media yang tidak hanya mempunyai 

partikel dengan permukaan luas, tetapi juga yang dapat mempertahankan keutuhan 

partikel selama proses produksi (Maheva et al., 1984; Bradley et al., 1992). 

  Faktor kelembaban, suhu dan makanan mempengaruhi pertumbuhan jamur 

pada media buatan. Media substrat perbanyakan juga turut mempengaruhi 

pembiakan jamur pada media buatan. Hasyim et al. (2005), menyatakan bahwa 

media subsrat jagung dan beras merupakan substrat terbaik untuk pembiakan jamur 

B. bassiana. Jagung giling memiliki kandungan nutrisi yang cocok bagi 

pertumbuhan dan perkembangan jamur B. bassiana. Syahrir (2007), melaporkan 

bahwa jagung banyak mengandung protein dan karbohidrat. 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 daya kecambah isolat B. bassiana 

yang dibiakkan pada media jagung giling lebih tinggi yakni sebesar 86,47%. 
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2.3.3  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, 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 
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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). 

2.3.4  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, 

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). 

 Beauveria. 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 
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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 107. Aplikasi jamur Beauveria.bassiana

berpengaruh terhadap tingkat mortalitas hama wereng batang coklat. Tingkat 

mortalitas pada tanaman padi dengan perlakuan jamur Beauveria bassiana lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan tanaman padi tanpa Beauveria bassiana. Efeknya 

dapat mematikan wereng coklat . 




