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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di Indonesia, kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama, meskipun
Indonesia masih harus mengimpor sebagian besar kebutuhan kedelai. Hal ini
terjadi karena kebutuhan kedelai di Indonesia cukup tinggi. Sejak pelita IV,
permintaan terhadap produksi kedelai meningkat pesat seiring dengan
bertumbuhnya industri yang memerlukan bahan baku kedelai antara lain untuk
industri

makanan, pakan ternak, dan untuk minyak kedelai. Di lain pihak

produksi kedelai dalam negeri baik melalui perluasan tanam maupun peningkatan
produktivitas belum dapat mengimbangi kebutuhan. Oleh karena itu, untuk
memenuhi kebutuhan tersebut masih diperlukan impor dalam volume yang cukup
besar.
Kedelai dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan protein murah bagi
masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Sejalan dengan
pertambahan jumlah penduduk maka permintaan akan kedelai semakin
meningkat. Pada tahun 1998 konsumsi per kapita hanya 9 Kg/t, kini naik menjadi
10 Kg/t. Dengan konsumsi perkapita rata-rata 10 Kg/t maka dengan jumlah
penduduk 220 juta dibutuhkan 2 juta ton lebih per tahun. Untuk itu diperlukan
program khusus peningkatan produksi kedelai dalam negeri. Produksi kedelai
pernah mencapai 1,86 juta ton pada tahun 1992 (tertinggi) kemudian turun terus
hingga tahun 2007, hanya 0,6 juta ton.
Hama penting kedelai, yaitu (lalat kacang) Ophiomyia phaseoli Tryon.,
(kumbang daun kedelai) Phaedonia inclusa Stal., (ulat grayak) Spodoptera litura
Fabricius., (ulat jengkal) Chrysodeixis chalcites Esper., Lamprosema indicata
Fabricius., (pemakan polong) Helicoverpa armigera Huebner., (penggerek
polong) Etiella zinckenella Treitschke., Etiella hobsoni Butler., (penggerek
polong) Nezara viridula Linnaeus., (kepik hijau pucat) Piezodorus hybneri
Gmelin., (kepik coklat) Riptortus linearis L., dan dua jenis vektor virus, yaitu
(kutu cabuk) Aphis glycines Matsumura., dan (kutu kebul) Bemicia tabaci

Gennadius ( Nakasuji et al 1985; Okada et al. 1988 a; Tengkano et al. 1988 b;
Ditlintan 1997)
Dalam penanggulangan hama tersebut sampai kini petani masih
mengandalkan pestisida, yang aplikasinya sering kurang sesuai dengan kaidahkaidah cara pengendalian yang bijaksana seperti frekuensi yang terlalu tinggi,
dosis insektisida yang kurang optimal atau penggunaan volume semprot yang
kurang dari semestinya. Penanggulangan hama dengan cara demikian itu
sebenarnya bertentangan dengan konsep pengendalian atau pengelolaan hama
terpadu (PHT) yang telah dicantumkan dalam GBHN III tahun 1979 dan
dimantapkan lagi dalam GBHN IV. Pemasyarakatan PHT pertama kali diterapkan
pada tanaman padi, setelah Inpres 3/1986 diberlakukan untuk penanggulangan
hama wereng cokelat. Program pemasyrakatan PHT didukung oleh kegiatan
latihan-latihan bagi para pengamat hama, penyuluh, dan petani.
Dalam konsep PHT, pemanfaatan musuh alami sebagai agens hayati dalam
mengendalikan hama dan penyakit perlu dikedepankan dalam menekan
penggunaan pestisida kimia yang berlebihan (Rauf, 1994; Rauf et al., 1994; Rauf,
1996). Agens hayati merupakan bagian dari suatu ekosistem yang sangat penting
peranannya dalam mengatur keseimbangan ekosistem tersebut. Secara alamiah,
agens hayati merupakan komponen utama dalam pengendalian alami yang dapat
mempertahankan semua organisme pada ekosistem tersebut berada dalam keadaan
seimbang. Menurut Marwoto dan Suharsono (1999) terdapat beberapa kelebihan
pemakaian agens hayati antara lain: (1) menurunkan resiko resistensi hama dan
penyakit tanaman dan ketahanannya terhadap perlakuan, (2) tidak mematikan
musuh-musuh alami lainnya, (3) menurunkan resiko ledakan hama sekunder, (4)
tidak berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ternak, (5) tidak
merusak lingkungan dan sumber air, (6) menurunkan biaya produksi. Beberapa
jenis agens hayati yang sudah dapat dikembangkan antara lain parasitoid, predor,
dan patogen serangga terdiri dari virus, bakteri, dan cendawan.
Saat ini, petani Indonesia telah mengandalkan insektisida sebagai upaya
pengamanan produksi usaha tani kedelai dari serangan hama (Shepard et al.,
1987). Faktor yang mempengaruhinya antara lain insektisida mudah diperoleh,
aplikasinya yang mudah, keuntungan hasil akibat aplikasi insektisida lebih cepat

tampak. Oleh karena itu, dalam pertanian modern, penggunaan insektisida tetap
sulit untuk dihindarkan (Norris et al., 2003). Peningkatan penggunaan insektisida
akan berdampak langsung pada penambahan biaya oleh petani. Selain itu, aplikasi
insektisida sejenis, daya racun luas, sehingga insektisida akan kehilangan
keefektifannya (Hardy, 1996). Resistensi hama terjadi karena populasi hama yang
semula terbunuh oleh penyemprotan insektisida kemudian berubah menjadi
populasi hama yang kebal terhadap insektisida. Paparan racun yang tinggi akan
mengganggu keseimbangan lingkungan akibat resurjensi hama, kesehatan
lingkungan, punahnya musuh-musuh alami hama (predator, parasitoid, dan
patogen serangga), dan serangga bermanfaat (penyerbuk, detrifora, dll) ( Wilson
1990, Norris et al. 2003), serta dapat mengganggu kesehatan manusia. Resurgensi
hama terjadi bila populasi hama meningkat setelah diadakan penyemprotan
dengan

insektisida.

Seringkali

fenomena

tersebut

memunculkan

atau

meningkatkan status suatu jenis hama dari bukan hama menjadi hama penting
setelah paparan insektisida, misalnya pada kasus ledakan ulat grayak, ulat buah,
dan kutu kebul pada tanaman kedelai.
Dalam usaha pengendalian harus selalu dicari teknologi pengendalian
yang ramah lingkungan. Sebelum melakukan pengendalian prasyarat yang harus
dipenuhi adalah harus cerdas dan teliti dalam identifikasi, pengetahuan luas
mengenai

bioekologi

hama,

fluktuasi

populasi,

dan

diketahui

daerah

penyebarannya. Selain itu prasyarat untuk pengendalian yang harus dipenuhi
adalah tiap jenis hama kedelai dan musuh alami harus bisa diperbanyak secara
massal. Oleh karena itu dalam laporan ini disajikan metode pembiakan massal
khusus pada R. linearis, E. zinckenella, V. lecanii, dan T. bactrae-bactrae. Hama
kedelai yang sudah berhasil dibiakkan adalah (kumbang daun kedelai) Phaedonia
inclusa, (ulat grayak) Spodoptera litura, (kepik coklat) Riptortus linearis,
Piezodorus hybner, Helicoverpa armigera, Ophiomyia phaseoli, dan Etiella
zinckenella.
Pengendalian hama terpadu bukan sekedar teori tetapi harus diterapkan
oleh karena itu perlu adanya inovasi teknologi pengendalian yang tepat guna yang
dapat mencakup varietas tahan, kultur teknis (tanaman perangkap, tanam
serempak, pergiliran tanaman, dll). Pada penelitian ”peningkatan efektivitas dan

efisiensi penerapan PHT kedelai berbasis pola tanam padi-kedelai-kedelai melalui
pemanfaatan Trichogramatoidea bactrae-bactrae, SlNPV- JTM 97C, dan serbuk
biji mimba” tanaman perangkap yang digunakan adalah tanaman kacang hijau
varietas merak + insektisida untuk pengendalian penghisap polong dan tanaman
jagung 3 macam umur (jagung Bisi-2 sedang, jagung Bisma genjah, dan jagung
NK 33 dalam) yaitu untuk perangkap telur Helicoverpa armigera. Selain itu PHT
secara biologi seperti penggunaan Trichogramatoidea bactrae-bactrae sebagai
parasitoid telur penggerek polong Etiella zinckenella.
Hal yang tidak kalah penting yaitu mengenai ambang ekonomi dimana
merupakan ambang kendali yang merupakan dasar tindakan pengendalian
kimiawi. Teknologi pengendalian hama kedelai yang efektif adalah insektisida
sidametrin untuk lalat kacang, matador untuk hama daun, dan deltametrin untuk
hama penghisap polong. Alternatif pengendalian yang sudah tersedia adalah
insektisida nabati ekstrak serbuk biji mimba untuk pengendalian lalat kacang.
Selain itu menggunakan SlNPV- JTM 97C untuk pengendalian ulat grayak dan
menggunakan cendawan entomopatogen Verticillum lecanii untuk R. linearis. Di
Balitkabi mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 selalu dilakukan penelitian untuk
memvalidasi rekomendasi PHT kedelai yang telah dikeluarkan oleh Direktorat
Jendral Tanaman Pangan dan Holtikultura tahun 1997.

BAB II
PROFIL BALITKABI DAN PHT KEDELAI

A. Profil Balitkabi
Sejarah Balitkabi (Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan
Umbi-umbian) berawal dari keberadaan enam kebun percobaan (KP) di wilayah
Jawa Timur yang telah berdiri sejak zaman Belanda, yakni KP Kendalpayak dan
KP Jambegede (di Malang), KP Muneng (Probolinggo), KP Genteng
(Banyuwangi), KP Mojosari (Mojokerto), dan KP Ngale (Ngawi). Pada tahun
1968 keenam KP tersebut diintegrasikan dan menjadi bagian dari Lembaga Pusat
Penelitian Tanaman (LP3) yang berpusat di Bogor, dengan nama LP3 Perwakilan
Jawa Timur dan berkedudukan di Malang. Pada saat itu, mandat yang diemban
adalah penelitian padi dan palawija untuk wilayah Jawa Timur dan Indonesia
Bagian Timur.
Sejak tanggal 13 Desember 1994, melalui SK Mentan No. 789/Kpts/
OT.210/12/94, institusi ini berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Kacangkacangan dan Umbi- umbian (Balitkabi). Mandat penelitian yang sebelumnya
mencangkup komoditas padi dan palawija, menjadi lebih fokus pada tanaman
kacang- kacangan dan umbi- umbian. Unit pelaksana teknis lain yang berada
dibawah Puslitbangtan adalah Balai Penelitian Padi di Sukamandi Jawa Barat,
Balai Penelitian Serelia di Maros Sulawesi Selatan, dan Loka Penelitian Tungro di
Lanrang Sulawesi Selatan.
1. Struktur Organisasi
Secara struktural, organisasi Balitkabi dipimpin oleh Kepala Balai yang
membawahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Teknik,
dan Kepala Seksi Jasa Penelitian. Secara fungsional, kepala balai dibantu oleh tim
perencanaan, Tim Pembina Sumberdaya Fungsional, Tim Kendali Mutu, dan Tim
Kelayakan Teknologi. Unit Produksi Benih Sumber (UPBS), Unit Komersialisasi
Teknologi (UKT) adalah kelembagaan internal yang dibentuk untuk menangani
aspek komersialisasi teknologi.

Para peneliti dan pejabat fungsional lainnya berhimpun dalam kelompokkelompok peneliti (Kelti) Pemuliaan dan Plasma Nutfah, Kelti Ekofisiologi, Kelti
Hama dan Penyakit, Kelti Sosial-Ekonomi, Kelti Pascapanen, Kelompok
Pustakawan, dan Kelompok Litkayasa.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Balitkabi.
2. Visi dan Misi
Visi BALITKABI adalah: menjadi lembaga penelitian rujukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan sumber inovasi teknologi kacang-kacangan dan
umbi-umbian terkemuka dan profesional. Sedangkan misi BALITKABI antara
lain:
•

Menyediakan dan mengembangkan teknologi inovatif dan rekomendasi
kebijakan teknis pengembangan tanaman kacang-kacangan dan umbiumbian sesuai kebutuhan pengguna.

•

Meningkatkan profesionalisme penelitian, pelayanan, diseminasi, dan
transformasi teknologi inovatif tanaman kacang-kacangan dan umbiumbian.

•

Meningkatkan kualitas pengelolaan dalam membangun kapasitas dan
kinerja balai.

•

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk menunjung penelitian
dan mengembangkan serta mendorong keterkaitan fungsional antar
pemangku kepentingan dan pengguna teknologi inovatif.

3. Arah dan Program Penelitian
Sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan pertanian maka arah
penelitian di Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi- umbian yang
paling utama adalah pengkayaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian
sumberdaya genetik tanaman kacang- kacangan.
4. Sumberdaya dan Fasilitas
Balikabi didukung oleh 261 orang pegawai, terdiri atas 17 doktor (S3), 34
Master (S2), 46 Sarjana (S1), 10 Diploma (S0), 87 Lulusan SLTA, dan 26 orang
lulusan SLTP, dan 41 lulusan SD. Berdasar jabatan fungsional terdapat 5 Profesor
Riset, 13 Peneliti Utama, 19 Peneliti madya, 16 Peneliti muda, 5 Peneliti pertama,
dan 6 Peneliti Non-Kelas, 2 Pustakawan, 2 Pranata Komputer, serta 6 Litkayasa.
Fasilitas yag terdapat pada Balitkabi yaitu 9 Laboratorium (Lab. Plasma Nutfah
dan pemuliaan, Lab. Agronomi, Lab. Tanah dan Tanaman, Lab. Hama, Lab.
Penyakit, Lab. Kimia Pangan, Lab. Perbenihan, Lab. Bioteknologi, dan Lab.
Mekanisasi Pertanian), 5 kebun percobaan (KP Kendalpayak, Malang, KP.
Jambegede, Malang, KP. Muneng, Probolinggo, KP. Ngale, Ngawi, KP. Genteng,
Banyuwangi) dan Perpustakaan.
Balitkabi mempunyai program pemuliaan tanaman untuk tanaman kedelai
kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu. Balitkabi mengeluarkan
varietas kedelai unggul yaitu varietas Orba (1974), Willis (1983), Kaba (2001),
dan Ijen (2003). Untuk varietas kacang tanah yang dikeluarkan pada tahun 2004,

yakni Bison, Domba, dan Tuban. Pada tahun 2004,

Balitkabi mengeluarkan

varietas kacang hijau, yaitu Kutilang dan Sampoeng.
5. Kedudukan Balitkabi di Deptan
Berikut ini disajikan gambar struktur kedudukan Balitkabi dalam
organisasi Departmen Pertanian
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Gambar 2. Kedudukan Balitkabi dalam Organisasi Departemen Pertanian

B. Pengendalian hama terpadu (PHT) pada tanaman kedelai di Indonesia
1. Kedelai
Kebutuhan komoditas kedelai yang terus meningkat, produksi kedelai di
Indonesia akan terus berlanjut dan menjurus pada pola pertanian dengan masukan
teknologi tinggi dengan pola tanam monokultur. Hama merupakan faktor kendala
dan pembatas utama bagi produktivitas kedelai. Sementara masih minimnya paket

teknologi yang

mendasarkan

pada pendekatan

multilateral,

penggunaan

insektisida masih menjadi andalan pengendalian hama, karena itu ancaman
terhadap stabilitas hasil dan kepastian hasil masih menjadi kendala peningkatan
produksi. Untuk mensukseskan dan menjamin keberhasilan produksi, sistem
produksi perlu didukung dengan strategi pengendalian hama yang handal, layak
biaya, mudah diterapkan, memberi keuntungan optimal serta dapat membantu
terpeliharanya kualitas lingkungan. Strategi pengendalian yang sesuai adalah
PHT.
2. Hama Kedelai dan Musuh Alami
Tanaman kedelai secara alami dapat terinfestasi oleh serangga hama
selama pertumbuhan dan penyimpanan (Tengkano dan Soehardjan, 1993; Jackai
et al. 1990). Secara umum diketahui bahwa serangga arthopoda yang berasosiasi
dengan tanaman kedelai di Indonesia tercatat 266 jenis, 111 diantaranya sebagai
hama, 53 serangga non target, 61 predator, 41 serangga parasitoid (Okada et
al.,1988). Lebih lanjut, Tengkano dan Soehardjan (1993) menginformasikan ada
sekitar 28 spesies serangga hama yang menggunakan tanaman kedelai sebagai
inang utama. Sedangkan Jackai et al. (1990) melaporkan ada 56 spesies hama
tanaman kedelai. Namun hanya sekitar 12-14 spesies yang memiliki nilai
ekonomis tinggi, yaitu O. paseoli, M. sojae, C. chacites, P. inclusa, B. tabaci, S.
litura, A. glycines, Melanagromyza dolichostigma, E. zinckenella, N. viridula, P.
hybneri, R. linearis, dan Helicoverpa armigera (Okada et al., 1980; Tengkano et
al., 1988; Ditlintan 1997). Selain itu, serangga vektor virus, A. glycines dan B.
tabaci, perlu mendapat perhatian lebih karena fungsinya sebagai vektor virusvirus utama kedelai. A. glycines menularkan soybean mosaic virus (SMV),
soybean stunt virus (SSV), peanut stripe virus (PStV), peanut mottle virus
(PMoV), bean yellow mosaic virus ( BYMV), indonesian soybean dwaef virus
(ISDV), blakaye cowpea mosaic virus (BICMV), sedangkan B. tabaci menularkan
cowpea mild mottle virus (CMMV) (Baliadi, 2006).
Musuh alami beberapa hama utama kedelai sudah banyak yang
diidentifikasi, namun pada saat ini penerapan pengendalian secara biologi dengan

memanfaatkan musuh alami terhadap hama tanaman kedelai masih belum
diterapkan secara operasional di tingkat lapang. Upaya untuk menjaga kelestarian
musuh alami di lapang perlu dilakukan antara lain menggunakan pestisida secara
bijaksana dan terencana yaitu tepat dosis, tepat cara, dan waktu aplikasi pada saat
populasi organisme penggangu tanaman (OPT) mencapai ambang kendali.
Pemantauan populasi musuh alami meliputi tingkat parasitasi terhadap hama
utama dan predator hama utama yang dijumpai. Populasi musuh alami kerapkali
cukup tinggi dan cukup berperan dalam penekanan populasi, sehingga dalam
menentukan ambang kendali keberadaannya perlu dipertimbangkan. Tiap umur
tanaman mempunyai perbedaan hama dan musuh alami.
Musuh alami, predator Coccinella, Chrysopogon sp., Andrallus spinidens,
Vespidae, semut, Odonata, Mantidae,, Oxyopes sp., Conocephalus longipennis,
Trigoniidae, Asilidae, Reduviidae, Rhynochoris sp., Paedorus serta 9 parasitoid
yaitu,: Antrocephalus sp., Sympiesis sp., Anastatus sp., Telenomous sp.,
Gonatecurus sp., Brachymeria sp., dan Tachinidae Tetrastichus sp., Isotima sp.
berfungsi lebih tinggi pada pertanaman yang menerapkan PHT dibandingkan
dengan pertanaman yang disemprot insektisida setiap minggu. Hal lain yang
diperoleh adalah semakin tersedianya refugia bagi tempat perlindungan dan
pembiakan musuh-musuh alami, khususnya gulma-gulma berdaun lebar.

3. Kegiatan dan Pengetahuan Dasar PHT
Pengetahuan Dasar PHT
Bioekologi hama dan musuh alami
Informasi biologi tanaman, hama, serta musuh alami diperlukan antara lain
untuk mempelajari tahapan pertumbuhan dan perkembangan serangga hama,
preferensi hama terhadap tanaman dan hubungan timbal balik inang (tanaman)
dan hama, dan juga mengetahui siklus hidup dan kebiasaan musuh alami sehingga
musuh alami tersebut dapat digunakan secara efektif dalam pengendalian hama.
Ekologi hama antara lain untuk mengetahui dinamika populasi hama kaitannya

dengan inang dan faktor pembatas alamiah pertumbuhan populasinya, utamanya
musuh alaminya dan lingkungan abiotik, serta faktor yang mendukung
kelimpahan hama misalnya kemampuan mengatasi kondisi buruk akibat faktor
iklim dan tersedianya tanaman inang pengganti. Informasi tersebut diperlukan
untuk menentukan taktik pengendalian hama, yaitu teknik bercocok tanam,
sanitasi, pengendalian mekanis, atau pengendalian hayati. Perilaku hama selain
untuk menghindari koinsidensi hama dengan waktu tanam, juga untuk
mengidentifikasi cara pengendalian dengan seks feromon, atau teknik jantan
mandul.
Identifikasi (Taksonomi)
Dapat mengidentifikasi dengan baik dan benar juga merupakan salah satu
strategi pengelolaan hama terpadu. Dalam suatu ekosistem pertanian selalu
terdapat rantai makanan antara tingkat produsen primer (tanaman budidaya,
gulma, dan vegetasi lain), tingkat konsumen primer, dan tingkat konsumen
sekunder. Dalam ekosistem tanaman pangan komunitas serangga menempati
tingkatan ke tiga dalam rantai makanan, terdiri dari musuh alami serangga fitofag
yang berpotensi hama.
Status komunitas serangga berpotensi hama dalam PHT perlu ditetapkan
secara jelas, mana hama utama, mana hama potensial, dan mana yang bukan
hama. Demikian pula halnya dengan dominasi spesies di dalam komunitas hama.
Selain itu perlu dikaji pula bagian tanaman yang menjadi sasaran hama untuk
menetapkan metode pemantauan, penarikan contoh, dan taktik pengendalian yang
tepat.

Fluktuasi dan dinamika populasi hama dan musuh alaminya
Berikut disajikan Fluktuasi dan dinamika populasi hama dan musuh alaminya.
Tabel 1. Jenis serangga hama yang berasosiasi selama fase pertumbuhan kedelai
di Indonesia.
Jenis hama

Bagian tanaman
te
rs
er
a
n
g

Ophiomyia phaseoli Tr.
Melanagromyza sojae Zehnt.
Agrotis spp.
Longitarsus suturellinus Csiki
Phaedonia inclusa Stal.
Bemisia tabaci Genn.
Spodoptera litura F.
Plusia chalcites Esp.
Lamprosema indicate F.
Stomopterix subcesivella Zell.
Aphis glycines Mats.
Tetranychus bimaculatus Harv.
Melanagromyza dolichostigma De
Mey
Empoasca sp.
Valanga spp.
Etiella zinckenella Tr.
Etiella hobsoni Butl.
Nezara viridula L.
Piezodorus hybneri Gmelin
Riptortus linearis F.
Helicoverpa armigera Huebner
Herse convonvul L.
Afidenta gradaria Muls.
Argyroplose trophiodes Meyr.
Amsacta lactinea CR.
Bruchus chinensis L.
Epilachna sojae G.
Holotrichia hellerie Brsk.

Batang
Batang
Batang
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun
Daun, polong
Daun
Daun
Daun
Daun
Polong, biji
Polong, biji
Polong, biji
Polong, biji
Polong, biji
Daun, polong, biji
Biji
Daun
-

Umur tanaman (hari)
4-10

11-30

31-50

51-70

> 70

+++
+
++
+
+++
+++
-?
?
+

+
+
+
+
+++
+++
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
?
+
-

+
+++
++
+++
+
+
+
++
++
+
+
+++
+++
+++
+++
+++
+
+
+
?
?
+
-

+
++
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+++
+++
+++
+++
+++
+
+
+
?
?
+
-

++
++
++
?
?
+
-

Keterangan: +++ = kehadirannya sangat membahayakan, ++ = kehadirannya
membahayakan, + = kehadirannya kurang membahayakan, - =
kemungkinan kehadirannya kecil, ? = belum ada data.
Sumber: Tengkano dan Soehardjan (1985; 1993).
Tabel 2. Jenis hama dan musuh alami yang dijumpai pada pertanaman kedelai
pada umur 71 HST
Jenis Hama
A. Hama Utama
- E. zinckenella (i)
- E. hobsoni (i)
- N. viridula (n+i)
- P. hybneri (n+i)
- R. linearis (n+i)
- Riptortus sp. (n+i)

Predator
- Lycosa sp.
- Oxyopes sp
- Coccinella sp.
- Paederus sp.
- Carabidae
- Vespidae
- Andrallus sp.

Musuh Alami
Parasitoid
A. Parasitoid penggerek
Polong
- Antrocephalus sp.
- Prismerus naitoi
- Temelucha etiellae
- Temelucha sp.
- Trathala sp.

Patogen Serangga
A. Cendawan
- Metarhizium sp.
- Beauveria sp.
- Nomuraea riley
B. Bakteri
- B. thuringiensis

B. Hama Kurang Penting
- Melanacanthus sp (n+i)
- Plautia sp.

- Rhinocoris sp.
- Odonata
- Micrasphis sp.
- Coranus sp.
- Cycanus sp.
- Cycindelidae
- Conocephalus
longipennis
- Semut merah
- Asilidae
- Syrphidae

- Trichogramma sp.
- Agathis sp.
- Apanteles sp.
- Bracon sp. A
- Bracon sp. B
- Microbracon sp.
- Phanerotoma sp.
- Tachinidae
B. Parasitoid telur
pengisap polong
- Anastatus sp.
- Ooencyrtus sp.
- Trissolcus sp.
- Telenomus sp.
- Gryon sp. A
- Gryon sp. B
- Gryon sp. C
- Gryon sp. D
C. Parasitoid B. tabaci
- Encarsia sp.

Keterangan: l = larva, n = nimfa, i = imago
Tanaman Inang
Pada umumnya serangga tidak menggantungkan hidupnya pada satu jenis
tanaman inang tetapi juga mempunyai beberapa inang lain. Hal ini akan lebih
mendukung keberhasilannya hidup di alam. Tanaman inang tempat ditemukan
berbagai jenis serangga hama kedelai dan vektor virus di Propinsi Sumatera
Selatan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut: Tanaman inang R. linearis antara
lain: kacang panjang, kedelai, kacang hijau, Crotalaria sp., Legumenoceae, dan
kacang gude. Pada Lamprosema indicata tanaman inangnya adalah

kacang

panjang, kedelai, kacang hijau, buncis, dan kacang tunggak. Tanaman inang N.
viridula antara lain; kacang panjang, kedelai, Crotalaria sp., buncis, dan kacang
tunggak. Sedangkan E. zinckenella dapat ditemukan pada tanaman inang kedelai,
Crotalaria sp., dan kacang tanah. Lyriomyza dapat ditemukan pada tanaman inang
kacang panjang, kedelai, kacang hijau, ketimun, dan buncis.
Daerah penyebaran hama
Daerah penyebaran (kumbang daun kedelai) Phaedonia inclusa meliputi
Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi utara. Rerata luas
serangan kumbang daun selama kurun waktu 10 tahun (1978- 1987) adalah 3.309

h/tahun dengan serangan utamanya adalah Lampung, Jawa timur, dan Sulawesi
utara. Ketiga propinsi tersebut merupakan daerah penghasil utama kedelai
sehingga memungkinkan terjadinya serangan yang lebih luas daripada propinsi
lain. Ulat Penggulung daun, Lamprosema (Omuodes) indicata F. (Omyodes
indicata) (Lepidoptera; Pyralidae) memiliki sebaran hampir di seluruh Indonesia.
Hama ini dijumpai di 13 propinsi dengan rerata luas serangan 3563 h/tahun.
Daerah serangan utama adalah Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi
Utara. Ulat grayak sebaran populasinya dijumpai di 22 propinsi dengan rerata luas
serangan 11,163 h/tahun. Daerah serangan utamanya adalah Lampung, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Demikian pula
masih banyak hama-hama lain yang mempunyai daerah sebaran yang berbedabeda pula. Sebagai contoh pada hama (penghisap polong) R. linearis, memiliki
daerah penyebaran yang luas dan serangannya menyebabkan kwalitas dan
kuantitas hasil panen kedelai menurun. Di Lampung pada tahun 2003 R. linearis
dijumpai di 42 lokasi pengamatan, sedangkan di Sumatera Selatan R. linearis
memiliki daerah penyebaran yang paling luas, karena ditemukan di 31 lokasi
pengamatan (52%).
Ambang Ekonomi
Ambang ekonomi atau ambang kendali merupakan dasar tindakan
pengendalian kimiawi. Ambang kendali dapat berdasar tingkat kerusakan tanaman
akibat serangan hama, yang disetarakan dengan populasi hama yang menimbulkan
kerusakan. Oleh karena itu, tingkat kerusakan atau serangan yang perlu
diperhatikan adalah gejala serangan baru, bukan gejala yang sudah lanjut.
Di Indonesia, untuk mengurangi penggunaan insektisida terutama di
sentra produksi kedelai yang cukup modal, insektisida merupakan senjata yang
paling ampuh untuk mengendalikan hama dan digunakan dengan interval waktu
pemberian yang kerap. Oleh karena itu, perlu adanya anjuran insektisida
digunakan apabila diperlukan dan apabila populasi atau kerusakan sudah
mencapai ambang kendali. Tentunya pengalaman pahit penggunaan insektisida
terhadap wereng cokelat pada padi yang menyebabkan populasi wereng semakin

banyak dan resisten terhadap insektisida, tidak akan terulang lagi pada komoditi
kedelai yang akhir-akhir ini nampak penggunaan insektisida semakin banyak.
Metoda sampling pola sebaran hama
Pemantauan hama diperlukan untuk menyimak pertumbuhan dan
perkembangan

populasi hama.

Untuk menetapkan

saat suatu tindakan

pengendalian populasi hama diperlukan metode penarikan contoh yang tepat,
mudah, dan murah. Untuk itu diperlukan informasi biologi tanaman dan hama
termasuk perilaku hama dalam penyebaran spasial dan vertikal. Tindakan
pengendalian baru dapat menguntungkan apabila telah diketahui ambang
pengendalian (ambang ekonomi) hama. Analisis biaya pemantauan perlu
diperhitungkan agar tindakan pengendalian memberikan hasil yang optimal bagi
budidaya tanaman. Pemantauan hama dengan metode penarikan contoh umumnya
diperlukan dalam pengendalian kimiawi. Perilaku hama selain dapat digunakan
untuk teknik pemantauan juga untuk pengendalian yaitu menggunakan seks
feromon.
Kegiatan dasar PHT metoda pembiakan hama dan musuh alami PHT
Metode Pembiakan Massal Riptortus linearis F.
Cara Mendapatkan Serangga Biakan
Tanaman kacang-kacangan yang telah membentuk polong merupakan
tanaman yang tepat untuk mendapatkan imago maupun nimfa R. linearis terutama
pada tanaman kedelai dan kacang hijau. Imago dapat ditangkap dengan
menggunakan tangan, terutama pada pagi dan sore hari, namun cara ini kurang
efektif mendapatkan serangga R. linearis. Cara koleksi yang paling efektif adalah
mengunakan jaring (sweep net) buatan Tadatora Okada (peneliti entomologi asal
Jepang). Karena jaring tersebut telah dilengkapi dengan kantong khusus di dasar
jaring serangga sehingga imago yang terjaring masuk dalam kantong tersebut.
Peralatan lain yang harus dibawa adalah sangkar yang terbuat dari kain
tricot dengan rangka yang terbuat dari kawat. Ukuran kurungan/ sangkar adalah

tinggi 50 cm dan garis tengah 25 cm (Gambar 3). Serangga yang terjaring
langsung dimasukkan ke dalam sangkar. Di dalam sangkar telah dilengkapi pula
dengan pakan yaitu kacang panjang yang telah berisi penuh supaya serangga yang
terjaring tidak mati kelaparan dan kehausan. Setelah sampai di laboratorium
segera dipindahkan ke sangkar yang lain. Tiap stadia ditempatkan pada sangkar
yang berbeda pula.

Gambar 3. Sangkar tempat pembiakan R. linearis
Penyiapkan Pakan untuk Nimfa Instar 3-5 dan Imago
Pakan R. linearis berupa kacang panjang yang telah berisi penuh yang
didapatkan dari penjual sayur di pasar pada sore hari. Di laboratorium, kacang
panjang dicuci dengan air kran dalam ember besar sebanyak 3-4 kali. Air pada
kacang panjang dikeringanginkan di atas kain lap. Selanjutnya kacang panjang
tersebut diikat pakai karet gelang sebanyak 3 buah kacang panjang yang
panjangnya 30-40 cm ditambah 1 buah yang lebih pendek (5-7,5 cm). Ikatanikatan kacang panjang tersebut siap dipakai untuk pakan nimfa dan imago R.
linearis. Kalau pakan tidak segera dipakai, dapat disimpan dalam lemari es.
Caranya kacang panjang yang telah diikat dan telah kering tersebut dibungkus
dengan kain lap atau kantung terigu kemudian bungkusan tersebut dimasukkan ke
dalam kantung kresek yang besar dan segera dimasukkan ke lemari es.

Pemeliharaan Imago R. linearis
Imago R. linearis hasil penjaringan serangan di lahan kedelai atau lahan
kacang hijau dimasukkan ke dalam sangkar kain trikot yang telah disediakan
pakan (kacang panjang) dengan cara mengaitkan potongan kacang panjang yang
lebih pendek ke rangka sangkar (kawat) pada bagian atas sangkar. Tiap sangkar
disediakan 15-20 ikat kacang panjang. Banyaknya imago per sangkar berkisar
antara 100 ekor jantan dan 100 ekor betina. Pakan diganti setiap dua hari sekali.
Sebagai tempat meletakkan telur R. linearis, di antara ikatan pakan
diletakkan ikatan benang siet berwarna putih. Telur dikoleksi setiap hari atau
setiap dua hari tergantung pada keperluan. Benang yang mengandung telur
tersebut diberi tanggal peneluran.
Untuk menjaga sangkar dari serangan semut terhadap R. lineais, maka
sangkar pemeliharaan perlu diletakkan di atas ember yang pantatnya terendam
dalam larutan detergen.
Pemeliharaan Telur R. linearis
Telur yang diletakkan imago pada benang siet diambil satu persatu dengan
menggunakan tangan secara hati-hati supaya telur tidak pecah. Telur dari setiap
tanggal peneluran dipelihara dalam cawan Petri. Pada lima hari setelah telur
diletakkan, ke dalam cawan Petri dimasukkan sepotong kacang panjang segar
untuk menciptakan kelembaban tinggi dan pakan nimfa setelah menetas pada hari
ketujuh setelah telur diletakkan.
Pemeliharaan Nimfa R. linearis
Untuk pemeliharaan nimfa instar 1-2 dipersiapkan sangkar plastik mika
yang bagian atasnya ditutup dengan kain nylon dan pada bagian dasarnya
dipasang mangkuk plastik. Pada bagian dasar mangkuk diberi alas kertas
berbentuk bulat. Ke dalam sangkar diberi 1-2 ikat kacang panjang. Selanjutnya
nimfa instar 1 tersebut dipindahkan dari cawan petri ke dalam sangkar plastik
yang telah disediakan pakan. Sangkar tersebut diletakkan di baki plastik dengan
larutan detergen pada bagian bawah baki untuk mengurangi tegangan permukaan
sehingga semut akan terjerumus dan tenggelam dalam larutan detergen itu.

Setelah nimfa mencapai instar-2 yang mendekati ganti kulit untuk masuk ke
instar-3 maka pemeliharaan akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

Pemeliharaan Nimfa R. linearis Instar -3,-4, dan -5
Sebelum nimfa instar-2 berganti kulit, nimfa dari sangkar plastik mika
dipindahkan ke dalam sangkar kain trikot dengan rangka kawat yang di dalamnya
sudah disediakan pakan kacang panjang. Pakan nimfa diganti tiap 2-3 hari.
Setelah menjadi imago disediakan pakan dan media peneluran (benang siet).
Berdasarkan Pengamatan siklus hidup R. linearis didapat data sebagai berikut:
Tabel 3. Siklus hidup R. linearis
Ulangan

Tanggal

Ganti

Ganti

Ganti

Ganti

Ganti

1
2
3
4
5

menetas
21/7/09
19/7/09
19/7/09
21/7/09
21/7/09

kulit I
24/7/09
22/7/09
22/7/09
24/7/09
24/7/09

kulit II
28/7/09
26/7/09
26/7/09
28/7/09
28/7/09

kulit III
-

kulit IV
-

kulit V
-

Sehingga didapat rata-rata siklus hidupnya, dengan rincian:
Stadia telur

: 6-7 hari

Umur nimfa R. linearis instar 1

: 3 hari

Umur nimfa R. linearis instar 2

: 4 hari

Umur nimfa R. linearis instar 3

:belum selesai karena keterbatasan waktu
magang.

Umur nimfa R. linearis instar 4

:belum selesai karena keterbatasan waktu
magang.

Umur nimfa R. linearis instar 5

:belum selesai karena keterbatasan waktu
magang.

Berdasarkan dari data literatur yang diperoleh diketahui bahwa
perkembangan R. linearis dari telur hingga menjadi serangga dewasa memerlukan
waktu kurang lebih 29 hari, sehingga rata-rata tiap ganti kulit memerlukan waktu
4 hari, dengan stadia telur 6-7 hari. Data yang didapatkan dari pengamatan jumlah

Imago jantan dan betina R. linearis beserta keperidian telurnya dalam 1 sangkar
didapatkan jumlah imago betina berjumlah 163 ekor dan jumlah imago jantan
berjumlah 112 ekor. Sedangkan jumlah telur yang didapatkan dalam satu sangkar
berjumlah 634 butir. Sehingga produktivitas telur R. linearis / hari adalah 1 telur
per hari.
Tabel 4. Produksi telur R. linearis
Jumlah imago

Jumlah imago

Produksi telur dari

Produksi telur satu

jantan

Betina

tanggal 13 – 16

imago betina per

juli 2009

hari (Σ telur/Σ
imago betina/

112 ekor

163 ekor

634 butir telur

waktu)
634/163/4= 0,9

Metoda Pembiakan E. zinckenella
Pengumpulan telur dan larva instar 1-3 E. zinckenella dapat dilakukan tapi
sulit untuk mendapatkan dalam jumlah besar. Pengumpulan imago dapat
dilakukan dengan menggunakan jaring serangga pada saat tanaman berumur 35,
42, 49, dan 56 HST pada sore hari (pukul 17.00-18.00 WIB), tetapi cara ini sulit
diharapkan keberhasilannya, dan harus disiapkan polong kedelai berumur 56-63
HST untuk media peneluran dan pakan larva, kemudian dibiakkan sampai imago
dan ditelurkan secara berulang-ulang sampai populasi cukup untuk penelitian
pada stadia yang diperlukan.
Cara yang lebih menjamin keberhasilan adalah dengan cara menanam
kedelai varietas rentan terhadap E. zinckenella di lokasi-lokasi yang sudah pernah
terjadi serangan penggerak polong pada MK I dan lebih berhasil pada MK II.
Aplikasi insektisida hanya boleh dilakukan pada umur 8, 14, 21, dan 28 HST
untuk melindungi tanaman dari serangan lalat kacang, vektor virus, dan hama
daun kedelai. Setelah 28 HST tidak boleh dilakukan aplikasi insektisida. Untuk
menunjang keberhasilan investasi penggerek polong dilakukan pengendalian
terhadap pengisap polong dan H. armigera dengan menanam tanaman perangkap

Kacang hijau verietas merak dan jagung tiga macam umur (umur genjah, sedang,
dan dalam) supaya populasi penghisap polong dan pemakan polong terkonsentrasi
pada kacang hijau dan populasi telur (pemakan polong) H. armigera
terkonsentrasi pada rambut-rambut jagung sehingga investasi penggerek polong
pada kedelai tidak terganggu.
Pengumpulan larva instar 5 dilakukan pada saat panen, yaitu pada saat
tanaman berumur 85 HST. Kedelai sebaiknya di panen pada sore hari dan
ditumpuk di gudang, esok harinya dijemur di lantai penjemuran yang terbuat dari
semen ataupun dengan menggunakan kain terpal. Pengumpulan ulat dilakukan
pada pagi hari pukul 8.00 WIB sampai siang hari. Tempat pengumpulan
digunakan wadah plastik yang berukuran tinggi 16 cm dengan diameter 25 cm.
Kotak di beri alas dengan kertas dan diberi serbuk gergaji sebanyak 5-8 cm dari
tingginya. Dua hari setelah pengumpulan larva, dilakukan pengumpulan kokon
yang sudah terbentuk dan dimasukkan ke dalam wadah plastik yang lain, wadah
tempat kokon diberi daun jarak pagar yang berguna untuk menjaga kelembaban
pupa di dalam wadah plastik. Larva instar-5 yang belum memasuki stadia prapupa di letakkan kembali ke dalam wadah plastik yang berisi serbuk gergaji,
pengumpulan pupa dilakukan dua hari setelah larva dimasukkan ke dalam wadah
plastik yang berisi serbuk gergaji.
Stadia pra-pupa E. zinckenella adalah 3-4 hari dan stadia pupa adalah 9-15
hari, jadi pemindahan kokon pada sangkar milar dilakukan pada hari ke-12 setelah
pengumpulan larva (SPL) dan imago akan keluar pada hari ke-13 SPL. Sangkar
milar tempat kokon dipindahkan berukuran tinggi 23 cm dengan diameter 10 cm,
pada sangkar disediakan pakan berupa madu 10% yang ditempatkan pada kapas
berukuran 15 cm. Kapas dimasukkan melalui lubang yang ada di sisi sangkar,
kapas juga berfungsi untuk menutup lubang supaya semut tidak dapat masuk ke
dalam sangakar. Apabila imago telah keluar maka dipindahkan ke dalam sangkar
kain trikot berangka besi yang berukuran tinggi 50 cm dan berdiameter 25 cm.
Pada bagian atas sangkar ditaruh kapas yang telah dicelupkan madu 10% sebagai
pakan imago. Pemindahan dilakukan supaya serangga bisa berkopulasi dengan
leluasa. Pada hari berikutnya imago dipindahkan ke sangkar milar sebanyak 10-15

pasang imago per sangkar. Di dalam sangkar milar diberi polong kedelai yang
masih melekat pada batangnya yang di panen pada saat tanaman berumur 63 HST
sebagai media peneluran. Polong kedelai yang sudah ada telurnya di ambil setiap
hari dan diberi tanggal peneluran lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik
supaya tetap lembab dan aman dari gangguan semut. Setelah telur berubah warna
dari putih menjadi merah muda, telur dibebaskan dari polong dengan cara digeser
dan dimasukkan ke dalam cawan petri dan diletakkan di tempat yang aman dari
gangguan semut. Apabila telur telah berubah warna menjadi hitam, maka telur
siap di investasi pada polong kedelai yang berumur 63 HST. Untuk pakan larva
dilakukan penanaman kedelai varietas wilis yang sudah diatur sedemikian rupa
supaya pada saat telur berwarna hitam sudah tersedia polong kedelai berumur 5663 HST.
Cara penyediaan polong untuk pakan larva adalah dengan cara memanen
kedelai berumur 56-63 HST kemudian dibuang daunnya, polong dipetik dari
batang dan dicuci lima kali dengan air kran sampai bersih dan kemudian ditaruh
diatas kain lap/ koran dan bagian atasnya ditutup lagi dengan kain lap/ koran.
Investasi telur dilakukan di dalam wadah plastik berukuran tinggi 6 cm,
panjang 29 cm, dan lebar 21 cm. Pada bagian dasar kotak diberi alas kertas dan
diberi serbuk gergaji. Polong kedelai dijejerkan diatas kertas sehingga kertas
tersebut tertutupi, selanjutnya telur di investasi menggunakan kuas yang dibasahi
dengan air. Tiap polong kedelai di investasi dengan satu butir telur. Wadah
disimpan ditempat yang aman dari gangguan semut. Untuk menghindari
tumbuhnya cendawan, tutup plastik bagian dalam dan sisi-sisi samping bagian
dalam wadah di lap dengan kain secara hati-hati jangan sampai merusak polong
yang telah dijejer. Polong yang sudah keluar kotoran pada permukaannya
dipindahkan ke wadah yang lain yang telah berisi serbuk gergaji dan setengah dari
permukaan serbuk gergaji ditutupi dengan kertas, polong ditaruh di atas kertas
tersebut sehingga larva yang akan berpupa bisa pindah dari atas kertas ke serbuk
gergaji. Polong yang sudah membusuk dan didalamnya tidak ada lagi larva
dibuang dan polong-polong yang belum membusuk diperiksa apakah masih ada
larva atau tidak. Pemeliharaan pupa didalam kokon, pemeliharaan imago,

peneluran, pemeliharaan telur, pembiakan serta penanaman tanaman pakan larva
sesuai kebutuhan sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Metode Perbanyakan Cendawan Entomopatogen Lecanicillium lecanii
(Zimm.) (Viegas) Zare & Gams dan Cara Aplikasinya.
Cendawan entomopatogen merupakan salah satu jenis bioinsektisida yang
dapat digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Pemanfaatan bioinsektisida
sebagai agen hayati pada pengendalian merupakan salah satu komponen
pengendalian hama terpadu (PHT). Lecanicillium lecanii (Zimm.) (Viegas) Zare
& Gams merupakan salah satu jenis agens hayati yang sudah diketahui potensinya
untuk mengendalikan berbagai jenis hama. Pada tahun 2004, L. lecanii diketahui
efektif untuk mengendalikan hama R. linearis (Prayogo 2004)
Alat dan Bahan
Isolat L. lecanii ditumbuhkan di media PDA di dalam cawan petri yang
bediameter 9 cm. Pada umur 21 hari setelah inokulasi (HSI), konidia cendawan
yang terbentuk dikerok dengan kuas halus yang dibasahi dengan air kemudian
dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air steril. Suspensi konidia
kemudian dikocok menggunakan vortex selama 30 detik dan dihitung kerapatan
konidianya dengan menggunakan haemacytometer.
Cara Membuat Media Tumbuh
Media tumbuh yang digunakan dalam perbanyakan cendawan adalah PDA
(potato dextrose agar). Bahan yang digunakan untuk membuat PDA adalah
kentang (200 gr), agar-agar (20 gr), dextrose (20 gr), dan air steril. Cara
pembuatannya ialah terlebih dahulu kentang yang telah dikupas dan dipotongpotong setelah itu direbus di dalam 1L air steril. Setelah mendidih, air rebusan
tersebut disaring dan ditambahkan lagi dengan air steril hingga volumenya
mencapai 1L. Agar-agar dimasukkan di dalam air dari sari kentang dan
tambahkan dextrose bila air sudah mendidih. Calon media tumbuh dimasukkan ke

dalam erlenmayer kemudian ditutup kapas selanjutnya disterilisasi di dalam
autoclave. Setelah itu media bisa dimasukkan ke dalam cawan petri. Media yang
sudah dingin di dalam cawan Petri siap untuk diinokulasi dengan isolat cendawan
L. lecanii yang memiliki virulensi tinggi (Prayogo 2009).
Cara membuat suspensi konidia
Biakan cendawan L. lecanii yang ditumbuhkan pada media PDA di dalam
cawan Petri, setelah berumur 21 HSI maka konidia cendawan yang terbentuk
dikerok dengan kuas halus yang dibasahi dengan air kemudian dimasukkan ke
dalam tabung reaksi yang berisi air. Suspensi konidia dikocok dengan
menggunakan vortex selama 60 detik kemudian kerapatan konidianya dihitung
menggunakan haemocytometer (Prayogo 2009).
Suspensi konidia L. lecanii yang sudah dihitung kerapatan konidianya
minimal 107/ml sudah siap diaplikasikan ke serangga hama khususnya R. linearis.
L. lecanii dapat digunakan untuk mengendalikan semua stadia R. linearis
(Prayogo 2004). Pada stadia telur lebih menguntungkan jika diaplikasi dengan L.
lecanii (Prayogo 2009). Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: (1) telur tidak
bergerak sehingga lebih mudah diaplikasi dibandingkan stadia nimfa dan imago
yang memiliki mobilitas lebih tinggi, (2) stadia telur belum mampu menyebabkan
kerusakan pada polong kedelai, dan (3) dapat dikendalikan menggunakan
cendawan entomopatogen sedangkan menggunakan pestisida kimia tidak dapat
dilakukan.
Metode pembiakan massal T. bactrae-bactrae
Pembiakan massal T. bactrae-bactrae menggunakan inang pengganti,
yaitu telur hama beras Corcyra cephalonica. Alat yang dibutuhkan adalah kotak
pemeliharaan larva dan kotak peneluran, kotak plastik pemeliharaan bergaris
tengah 30 cm dengan tinggi 25 cm dan tutup dipasang kawat kasa. Kotak
peneluran berbentuk silinder dengan garis tengah 8 cm dan tinggi 20 cm terbuat
dari karton. Bagian atas dan bawah kotak ditutup dengan kasa plastik berukuran
2,5 mesh.
Pakan yang digunakan untuk pembiakan massal adalah campuran pakan
ayam dan tepung jagung dengan perbandingan 1:1, dimasukkan ke dalam kotak

pemeliharaan, diratakan dengan ketebalan ± 3 cm. Kotak kemudian ditutup
dengan kasa plastik dan selanjutnya disimpan pada kondisi ruangan sampai imago
muncul (± 6 minggu setelah infestasi telur).
Imago C. cephalonica yang muncul dikumpulkan dan kemudian
dimasukkan dalam kotak peneluran. Keesokan harinya, telur-telur yang menempel
pada kasa plastik disikat dengan kuas, dan telur yang jatuh dikumpulkan pada
cawan petri. Telur dibersihkan dan disterilkan dengan cara disinari dengan lampu
ultra violet 15 watt selama 30 menit. Telur yang telah terkumpul ditabur secara
merata pada pias yang telah dilapisi lem kertas, kemudian dikeringanginkan
selama 40 menit hingga telur melekat pada pias. Pias terbuat dari potongan kertas
manila berukuran 2 cm x 6 cm. Satu pias akan mampu menampung sekitar 1.000
telur C. cephalonica. Pias yang mengandung telur dimasukkan ke dalam tabung
reaksi bergaris tengah 3 cm dengan tinggi 25 cm yang telah berisi 100 imago
parasit telur T. bactrae-bactrae dengan perbandingan imago jantan dan betina 1:1.
Pada 8 hari setelah infestasi (HSI), telur C. cephalonica yang terparasit siap untuk
di aplikasikan di lapang (di lahan kedelai).
Pelepasan T. bactrae-bactrae di lahan, kebutuhan imago T. bactraebactrae per hektar sebanyak 1.000.000 ekor. Jarak antara titik pelepasan 10 m.
Selama pelepasan parasitoid diusahakan tidak dilakukan aplikasi insektisida.
Dosis parasitoid telur sebanyak 1.000.000 ekor akan membutuhkan sekitar 800
pias dan diaplikasikan sebanyak tiga kali mulai umur 35-65 HST atau pada 35, 50,
dan 65 HST berturut-turut sebanyak 300, 250, dan 250 pias.
4. Komponen Teknologi PHT Kedelai
Varietas tahan
Penggunaan varietas tahan dilakukan dengan menanam varietas yang
tahan/ toleran terhadap suatu hama. Saat ini penggunaan varietas tahan untuk
pengendalian hama kedelai masih terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapang,
varietas Kerinci mempunyai toleransi yang cukup baik terhadap hama kutu kebul.
Tanaman yang menunjukkan kerusakan yang lebih ringan atau mendapat serangan
yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya dalam keadaan lingkungan

yang sama di lapang disebut tahan atau resisten. Ketahanan suatu varietas terdiri
atas satu atau beberapa komponen, yaitu tidak disukai, anti biosis, dan toleran.
Tidak disukai (non preference) dan disukai (preference) menyangkut
suatu kelompok sifat-sifat inang dan reaksi-reaksi serangga yang menjurus ke
penghindaran atau pemilihan sesuatu inang, untuk bertelur, makan, bersembunyi,
atau untuk gabungan ketiga faktor tersebut.
Antibiosis adalah menyangkut pengaruh buruk terhadap kematian
serangga, ukuran, dan biologi yang diakibatkan oleh senyawa yang dikandung
oleh tanaman terhadap serangga.
Toleran adalah dasar ketahanan tanaman inang yang menunjukkan
kemampuan untuk tumbuh dan sembuh kembali dari kerusakan, sedang pada
kepadatan serangga yang sama dapat menimbulkan kerusakan ekonomik pada
inang yang peka.
Penggunaan varietas tahan dalam pengendalian hama kedelai merupakan
komponen penting, karena pelaksanaannya mudah dan murah serta tidak
berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Akan tetapi cara ini dapat menimbulkan
biotipe atau koloni baru, seperti yang terjadi pada tanaman padi dengan timbulnya
biotipe-biotipe 1, 2, dan biotipe Sumatera Utara dari hama wereng coklat. Kasus
ini dapat dihindari dengan pergiliran varietas yang mempunyai gen tahan yang
berlainan.
Insektisida sintesis dan nabati
Teknologi pengendalian hama kedelai yang efektif adalah insektisida
sidametrin untuk lalat kacang, matador untuk hama daun, dan deltametrin untuk
hama penghisap polong. Keunggulan dan kelemahan pestisida nabati adalah
sebagai berikut:
Keunggulan:
1. Penguraian yang cepat oleh sinar matahari
2. Memiliki pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan napsu makan serangga
3. Toksisitas rendah terhadap hewan dan relatif lebih aman pada manusia dan
lingkungan

4. Memiliki spektrum pengendalian yang luas (racun lambung dan syaraf) dan
bersifat selektif
5. Dapat diandalkan untuk mengatasi OPT yang telah kebal pada pestisida kimia
6. Fitoksitas rendah, yaitu tidak meracuni dan merusak tanaman
7. Murah dan mudah dibuat oleh petani
Kekurangan:
1. Cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat sehingga aplikasinya harus lebih
sering
2. Daya racunnya rendah (tidak langsung mematikan bagi serangga)
3. Produksinya belum dapat dilakukan dalam jumlah besar karena keterbatasan
bahan baku
4. Kurang praktis
5. Tidak tahan disimpan
Fungsi Insektisida Nabati:
1. Repelen, yaitu menolak kehadiran serangga.
Misal: dengan bau yang menyengat
2. Antifidan, mencegah serangga memakan tanaman yang telah disemprot.
3. Merusak perkembangan telur, larva, dan pupa
4. Menghambat reproduksi serangga betina
5. Racun syaraf
6. Mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga
7. Atraktan, pemikat kehadiran serangga yang dapat dipakai pada perangkap
serangga
8. Mengendalikan pertumbuhan patogen jamur/ bakteri
Bahan nabati serbuk biji mimba (SBM) yang efektiv mengendalikan (lalat
kacang) Ophiomyia phaseoli dan (kutu hijau) Aphis glicines. Sebagai contoh
pestisida nabati yaitu dari ekstrak air biji dan daun mimba, berikut cara
membuatnya:
Pembuatan ekstrak air biji mimba:

 Kering anginkan biji mimba beserta kulitnya sampai kering
 Giling sampai halus, kemudian disaring dengan ayakan 0,05 mesh.
 Timbang 25-50 g serbuk biji mimba + 1 l air + 1 ml alkohol aduk rata,
kemudian rendam semalam (12 jam).
 Keesokan harinya rendaman bahan disaring dengan kain furing
 Larutan hasil penyaringan kemudian ditambah dengan 1 g deterjen atau
0,5 ml perata (apsa), aduk rata dan larutan siap disemprotkan.
 Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada sore hari, dengan volume
semprot yang memadai 400-600 l air, tergantung umur tanaman yang akan
disemprot.
Pembuatan ekstrak air daun mimba
 Blender 50 g daun mimba segar dengan 1 l air + 1 ml alkohol aduk rata,
kemudian rendam semalam (12 jam).
 Keesokan harinya rendaman bahan disaring dengan kain furing. Larutan
hasil penyaringan kemudian ditambah dengan 1 g deterjen atau 0,5 ml
perata (apsa), aduk rata dan larutan siap disemprotkan.
Cendawan entomopatogen efektif
Cendawan entomopatogen merupakan salah satu jenis bioinsektisida yang
dapat digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Beberapa jenis cendawan
entomopatogen yang sudah diketahui efektif mengendalikan hama penting
tanaman adalah Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Nomuraea rileyi,
Paecilomyces fumosoroseus, Aspergillus parasiticus, dan Lecanicillum lecanii.
Namun pemanfaatan berbagai jenis cendawan tersebut sering menghadapi
kendala, antara lain kurangnya pengetahuan petani tentang jenis hama serta
manfaat dan upaya mempertahankan viabilitas dan keefektifan cendawan dalam
pengendalian hama, termasuk cara perbanyakan, penyiapan dan aplikasinya. Pada
tanaman pangan, keefektifan cendawan biasanya rendah karena tanaman pangan
bersifat semusim. Upaya untuk meningkatkan keefektifan cendawan dapat
dilakukan dengan: 1) melakukan identifikasi jenis hama utama yang akan
dikendalikan, 2) mengaplikasikan cendawan entomopatogen pada sore hari

dengan konsentrasi konidia minimal 107/ml, 3) mengulang aplikasi sebanyak tiga
kali, dan 4) menambahkan bahan perekat dan bahan pembawa pada suspensi
konidia sebelum diaplikasikan pada hama sasaran.
Di
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khususnya
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entomopatogen untuk pengendalian hama mulai berkembang pesat sejak abad ke19 khususnya untuk mengendalikan hama pada tanaman perkebunan. Pada
tanaman pangan, pemanfaatan cendawan entomopatogen untuk pengendalian
hama masih menemui berbagai kendala, antara lain kondisi lingkungan mikro
yang kurang kondusif bagi perkembangbiakan mikroorganisme tersebut
(Steinkraus dan Slaymaker 1994; Glare et al. 1995; Lacey dan Goettel 1995;
Oduor et al. 1996). Hal ini karena tanaman pangan bersifat semusim, sehingga
apabila tanaman tersebut dipanen kemudian diganti dengan jenis tanaman lain
maka inokulum cendawan sebagai sumber infeksi awal di lapangan sulit untuk
bertahan hidup dan berkembang (Hajek et al. 1990; Farques et al. 1997; Thomas
dan Jenkins 1997). Hal ini berbeda dengan tanaman perkebunan. Biasanya
tanaman yang dibudidayakan hanya satu jenis dan bersifat tahunan, sehingga
cendawan entomopatogen yang diaplikasikan mudah menyesuaikan diri dan
berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Kendala lainnya adalah
jika tanaman yang dibudidayakan beragam bahkan berganti hampir setiap musim
maka jenis hama yang menyerang juga berbeda-beda. Jenis hama yang menyerang
tanaman akan menentukan keefektifan cendawan entomopatogen karena setiap
jenis cendawan entomopatogen mempunyai inang yang spesifik, walaupun ada
pula yang mempunyai kisaran inang cukup luas (Santoso 1993; Suryawan dan
Carner 1993; Prayogo et al. 2002a; Prayogo 2004). Jenis inang setiap jenis
cendawan entomopatogen biasanya belum dipahami oleh petani. Keefektifan
cendawan entomopatogen di lapangan juga ditentukan oleh stadia inang pada saat
cendawan diaplikasikan. Biasanya populasi hama di lapangan sering tumpang
tindih, terutama hama dari ordo Lepidoptera dan Hemiptera. Perubahan stadia
instar (nimfa) serangga akan mempengaruhi perilaku serangga tersebut yang
akhirnya akan menentukan keefektifan cendawan. Keefektifan cendawan
entomopatogen juga ditentukan oleh kondisi lingkungan, seperti curah hujan dan
sinar matahari khususnya sinar ultra violet yang dapat merusak konidia cendawan

(Tanada dan Kaya 1993; Wahyunendo 2002; Prayogo 2004; Suharsono dan
Prayogo 2005). Konidia merupakan salah satu organ infektif (propagule)
cendawan yang menyebabkan infeksi pada integumen serangga yang diakhiri
dengan kematian. Oleh karena itu, konidia cendawan tersebut perlu dilindungi
waktu diaplikasikan, baik dengan bahan perekat maupun bahan pembawa
sehingga pengaruh buruk tersebut dapat dieliminir.

Gambar 4. Telur Riptortus linearis yang terkolonisasi cendawan entomopatogen
V.lecanii (kiri) dan kelompok telur R. linearis yang tidak menetas akibat terinfeksi
V. lecanii (kanan) (Prayogo 2004).
Spodoptera litura nuclear polyhedrosis virus (SlNPV)
Bioinsektisida adalah mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai
agens pengendalian serangga hama. Pemanfaatan bioinsektisida sebagai agens
hayati pada pengendalian hama merupakan salah satu komponen pengendalian
hama terpadu (PHT). Terdapat enam kelompok mikroorganisme yang dapat
dimanfaatkan sebagai bioinsektisida, yaitu cendawan, bakteri, virus, nematoda,
protozoa, dan ricketsia (Santoso 1993; Tanada dan Kaya 1993). Empat kelompok
pertama merupakan jenis yang sering digunakan dan mempunyai prospek yang
baik untuk dikembangkan (Kaaya et al. 1996; Reithinger et al. 1997; Sosa-Gomez
dan Moscardi 1997; Kim et al. 2001; Prayogo et al. 2004).
Biopestisida SlNPV merupakan Biopestisida yang murah, mudah, dan
efektif mengendalikan ulat grayak dan hama lain pada kedelai.
Tahapan dalam membuat biopestisida SlNPV adalah:
1. Takaran efektif 1,5 x 1012 PIBs/ha
2. Asumsi ulat grayak instar-6 mati pada takaran 1,62×109 PIBs
3. Kebutuhan untuk pengendalian tanaman kedelai seluas 1 ha (1,5 x 1012

PIBs/ha)/(1,62×109 PIBs/ekor) = 926 ekor ulat/ha.
4. Kumpulkan ulat grayak ukuran 2-3 cm dari pertanaman
5. Masukkan ke dalam toples plastik diameter 18,5 cm dan tinggi 12 cm
6. 1 stoples idealnya berisi 100 ekor ulat grayak
7. Ulat tersebut diberi pakan daun kedelai yang sudah dicelupkan ke dalam larutan
SlNPV JTM 97 C.
8. Biarkan ulat tersebut mati, kemudian ulat dihancurkan dan disaring
9. Semprotkan pada tanaman kedelai yang terserang ulat grayak, jika populasi ulat
grayak mencapai 2 kelompok per 3 rumpun.
10. Aplikasi SlNPV dalam bentuk suspensi cair

sama dengan metode yang

digunakan untuk insektisida kimia, yaitu dengan menggunakan alat semprot
konvensional maupun sprayer gendong/ knapsack.
Nematoda entomopatogen efektif
Nematoda entomopatogen (NEP), genus Steinernema dan Heterohabditis,
merupakan agens hayati yang efektif dan efisien untuk mengendalikan ulat
grayak, (lundi) Holotrichia spp. dan (boleng) Cylas formicarius. Juvenil stadia
tiga (Ijs) adalah stadia aktif yang menginfeksi serangga inang melalui anus dan
mulut (Poinar 1990; Selvan et al. 1993). Di dalam hemokul inang, Ijs melepaskan
bakteri simbion yakni Xenorhabdus sp. untuk Steinemema dan Photorhabdus sp.
untuk Heterorhabditis. Toksin yang dihasilkan untuk nematoda dan bakteri
kemudian membunuh inang dalam waktu 24-48 jam setelah infestasi. Nematoda
berkembang menjadi dewasa dengan memakan bakteri simbion dan degradan
jaringan inang serta menghasilkan 2-3 generasi baru di dalam inang. Ribuan IJs
baru yang dihasilkan akibatnya menurunnya kualitas nutrisi inang

kemudian

keluar meninggalkan kadaver inang untuk mencari inang baru (Johnigk 1999;
Baliadi et al. 2001).
NEP tergolong agens hayati dengan kontribusi tinggi terhadap PHT
(Baliadi 2004b, c) menghindari dampak buruk insektisida kimia terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan serta dinyatakan sebagai senjata baru untuk
mengendalikan serangga hama. NEP sebagai agens hayati telah tersedia secara
komersial di pasar dunia, di Indonesia telah berhasil diisolasi beberapa spesies

NEP lokal baik dari genus Steinermema maupun Heterorhabdis (de Chenon et al.
1992). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Indonesia sesuai untuk
perkembangbiakan NEP. Implikasinya NEP dapat diperbanyak secara invitro dan
akan menunjang keberhasilan dalam pengendalian hayati serangga hama,
khususnya ulat grayak. Chaerani dan Suryadi (1999) melaporkan Heterohabditis
isolat INA-1 menyebabkan mortalitas S. litura sebesar 98%.
Tanaman perangkap efektif
Penggunaan tanaman perangkap untuk menarik hama tertentu dapat
membebaskan tanaman yang diusahakan dari serangga hama tersebut. Contohnya
adalah pertanaman jagung di sekitar pertanaman kedelai untuk perangkap H.
armigera. Tanaman jagung perangkap ini diusahakan berbunga pada saat populasi
hama H. armigera tinggi untuk menyerang tanaman kedelai.
Di daerah endemis ulat grayak, ulat buah, pengisap polong, dan penggerek
polong dapat dilakukan pengelolaan hama dengan menggunakan tanaman
perangkap, yaitu (Tabel 5):
Tabel 5. Tanaman perangkap untuk mengendalikan ulat grayak, ulat buah,
pengisap polong, dan penggerek polong kedelai
No
1

2

Hama
Kedelai
Ulat grayak

Kedelai

(S. litura)

Dieng,

Ulat buah

Tanaman Perangkap

Keterangan

varietas

Ngengat ulat grayak lebih tertarik meletakkan telur

galur

pada kedua varietas/galur kedelai tersebut, maka ketiganya

dan

MLG 3023

ditanam sebagai perangkap di sekitar pertanaman kedelai

Jagung

yang ditanam
Ngengat ulat buah lebih menyukai rambut jagung

(H. armigera)

sebagai tempat peletakan telur. Agar masa tersedianya bunga
jagung segar di lahan minimal selama 3 minggu, maka perlu
menanam 3 varietas jagung yang umurnya berbeda (genjah,
sedang, dan dalam), dan ketiga varietas tersebut ditanam 21
hari sebelum tanam kedelai. Jagung ditanam di sekeliling
unit hamparan kedelai, dan di lereng pematang membujur
atau melintang dengan arah timur-barat (berjarak antar
barisan sekitar 25 m dan dalam barisan 25 cm). Tiap varietas

3

Pengisap
Polong

Sesbania rostrata dan

ditanam berselang-seling dan tiap lubang tugal diisi 3 biji.
Pengisap polong lebih tertarik pada S. rostrata dan

Kacang

kacang hijau var. Merak. S. rostrata ditanam 14 hari

(R. linearis,

Merak

hijau

var.

sebelum tanam kedelai. Ditanam di sekeliling unit hamparan

N. viridula,
P. hybneri)

kedelai

dan

di

lahan

atau

di

setiap

pematang

membujur/melintang (berjarak antar bariasan sekitar 25 m),
dengan arah timur-barat. Penanaman di pematang hanya di
satu sisi, ditanam dalam barisan berjarak 10 cm, dengan 3-5
biji/lubang.
Kacang hijau (6 % dari luas lahan) ditanam
bersamaan dengan tanam kedelai dan 6% lainnya ditanam
pada 1 MST. Ditanam di bagian pinggir hamparan kedelai,
terutama pada lahan yang berbatasan dengan lokasi sumber
infestasi hama. Di daerah endemis kepik coklat, luas
tanaman kacang hijau sekitar 10-12% dari luas hamparan.
Jarak tanam 40 cm x 20 cm, dengan 2-3 biji/lubang.
Sampai saat ini penggunaan S. rostrata dinilai kurang
efektif dan efisien dalam tanaman perangkap. Bentuk S.
rostrata

adalah

pohon

sehingga

menyulitkan

dalam

aplikasinya di lapangan (hama yang terperangkap susah
untuk diambil), selain itu tanaman ini juga tidak punya nilai
4

Penggerek
polong

Kedelai var. Dieng,

ekonominya.
Ngengat penggerek polong lebih menyukai ketiga

Malabar, MLG 3023,

varietas kedelai tersebut dan gulma Crotalaria spp. untuk

(E.
zinckenella)

dan Crotalaria spp

meletakkan telurnya. Di daerah endemis penggerek polong,
perlu dilakukan penanaman tanaman perangkap tersebut 14
hari sebelum tanam kedelai. Luas tanaman perangkap sekitar
12% dari luas hamparan tanaman utama.

Pergiliran tanaman
Pergiliran tanaman bertujuan untuk memutus daur hidup suatu hama
sehingga populasinya dapat ditekan dengan cara mencegah tersedianya makanan,
tempat untuk hidup dan berkembang biak. Syarat untuk pergiliran tanaman yaitu
hama bukan bersifat polifag. Sebagai contoh ialah untuk mengendalikan hama
lalat kacang dengan mengganti pertanaman kedelai dengan tanaman bukan
kacang-kacangan.
Penentuan waktu tanam serempak
Tindakan tanam serempak dimaksudkan agar tersedianya makanan bagi
hama menjadi lebih pendek dan suatu saat akan menjadi periode tidak ada
pertanaman sehingga perkembangan populasi dapat dihambat. Sebagai contoh

untuk pengendalian lalat kacang tanam serempak harus dilakukan dengan selisih
waktu tidak lebih dari 10 hari.
Sanitasi tanaman polong
Sanitasi bertujuan untuk menghilangkan sumber serangan, inang
alternatif dengan melakukan pembersihan lahan dari tanaman/ sisa tanaman
terserang, pembersihan pematang, saluran air, gulma, tanaman inang, semaksemak dan tempat-tempat untuk bertelur. Dalam percobaan ini digunakan sanitasi
polong Crotalaria sp. untuk mengendalikan E. zinckenella.
5. Penerapan pengendalian hama terpadu
Trichogramatoidea bactrae-bactrae, SlNPV- JTM 97C, dan serbuk biji mimba
Kelompok peneliti hama di Balitkabi telah melakukan penelitian
terhadap T. bactrae-bactrae dan SlNPV (Bedjo, 1999; Marwoto, 2001). SlNPV
telah melewati semua prosedur evaluasi bioinsektisida dan terbukti efektiv
mengendalikan ulat grayak (Bedjo et al.,2002). Tingkat mortalitas ulat grayak di
rumah kaca mencapai 80%, namun di tingkat lapang mortalitasnya menurun
hingga 35-40% (Arifin, 1988). Kepekaan SlNPV JTM 97-C terhadap sinar
matahari dapat dikurangi dengan penambahan bahan pelindung seperti Tween,
kaolin, dan tetes tebu (Bedjo,1988), sehingga mortalitas ulat grayak di lapang
dapat ditingkatkan hingga 100%. Parasit telur, T. bactrae-bactrae juga terbukti
efektif dan efisien mengendalikan (penggerek polong kedelai) E. zinkenella
(Marwoto,2001). Kebutuhan imago T. bactrae-bactrae per hektar adalah
sebanyak 1 juta ekor yang diaplikasikan sebanyak tiga kali sejak umur tanaman
kedelai 35-65 HST. Jarak antara titik

pelepasan adalah 10 m dan selama

pelepasan parasitoid diusahakan tidak dilakukan aplikasi insektisida. Selain itu,
pestisida nabati serbuk biji mimba (Azadirachta indica) juga terbukti efektif
mengendalikan lalat kacang, O. phaseoli Baliadi (2007) juga melaporkan bahwa
serbuk biji mimba juga efektif menekan populasi A. glycines di lahan kering
masam Propinsi Lampung.

Bahan dan metoda pengamatan di Tongas tanggal 18 Juli 2009 pada saat 77
HST
Pelaksanaan penelitian
Pengamatan dilakukan di desa Tambakrejo, kecamatan Tongas,
kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur pada penelitian ”peningkatan
efektivitas dan efisiensi penerapan PHT kedelai berbasis pola tanam padi-kedelaikedelai melalui pemanfaatan Trichogramatoidea bactrae-bactrae, SlNPV- JTM
97C, dan serbuk biji mimba”. Benih kedelai varietas Anjasmoro ditanam pada
tanggal 1 Mei 2009 bertepatan pada MK I dan jenis lahan yang digunakan adalah
lahan sawah. Pada waktu magang ini bertepatan dengan pengamatan pada saat
tanaman kedelai berumur 77 Hari Setelah Tanam (HST).
Bahan-bahan

yang

diperlukan

dalam

pelaksanaan

penelitian

”peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan PHT kedelai berbasis pola tanam
padi-kedelai-kedelai melalui pemanfaatan Trichogramatoidea bactrae-bactrae,
SlNPV- JTM 97C, dan serbuk biji mimba” ini antara lain: insektisida sihalotrin
(1cc/l), deltametrin (1cc/l), sipermetrin (2cc/l); fungisida; pupuk urea; SP36; dan
KCL; ajir bambu; tali rafia; cat besi; kantung plastik, spidol, T. bactrae-bactrae,
SlNPV- JTM 97C, ulat grayak, Corcyra sp., media biakan Corcyra sp., media
biakan SlNPV- JTM 97C, benih kacang hijau varietas Merak, benih tiga varietas
jagung (umur genjah, sedang, dan dalam), serbuk biji mimba, detergen, benih
Crotalaria sp.
Pada penelitian, pertanaman kedelai diberikan tiga macam perlakuan,
yaitu:
1.
2.

Tidak dilakukan pengendalian (P1),
Pengendalian/ aplikasi insektisida dilakukan setiap minggu (P2),

3.

PHT kedelai (berdasar pemantauan ambang kendali masing-masing
hama

+ Tanaman perangkap kacang hijau dan jagung,

sanitasi Crotalaria sp. + T. bactrae-bactrae, SlNPV- JTM 97C, dan dan
serbuk biji mimba (P3).

ULANGAN I
0 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)
6 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)

P1

P3
xxxxxx jagung xxxxxx

P2
ULANGAN II

0 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)
6 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)

P1

P3
xxxxxx jagung xxxxxx

P2
ULANGAN III

0 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)
6 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)

P1

P3
xxxxxx jagung xxxxxx

P2
ULANGAN IV

0 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)
6 HST (Kacang hijau, 6%
luas lahan)

P1

Keterangan:
I, II, III, IV
P1,P2,P3

P2

: Ulangan
: Perlakuan

P3
xxxxxx jagung xxxxxx

Luas petak
Luas lahan

: 40 x 12 m
: 0,375 ha

Gambar 5. Denah percobaan validasi rekomendasi PHT pada kedelai
Masing-masing perlakuan diulang empat kali dan setiap ulangan terdapat
lima titik tanaman contoh yang masing-masing titiknya terdiri dari 10 rumpun.
Rumpun contoh

Gambar 6 . Metode Penarikan Tanaman Contoh Yang Diamati Dengan
Metode Diagonal, 5 petak kecil 10 rumpun per petak.
Pengamatan
Pengamatan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan secara langsung
dan melalui sweeping menggunakan jaring serangga buatan Tadatora Okada
(1987). Pada pengamatan langsung atau secara visual, harus dilakukan dengan
hati-hati hal ini untuk mencegah serangga pergi dari tanaman inang yang sedang
diamati. Pada lahan penelitian yang diamati adalah jenis hama dan populasi
serangga hama dan musuh alami pada pertanaman kedelai. Hasil sweeping
serangga, kemudian diamati di laboratorium Hama Balitkabi. Setelah serangga
didapatkan, kemudian serangga dimatikan dengan cara disemprot Baygon.
Kemudian dikeringanginkan dengan sinar matahari, selanjutnya dipisahkan,
dihitung, kemudian diidentifikasi dengan bantuan mikroskop binokuler dan
menggunakan buku kunci serta spesimen contoh.

Gambar 7. Jaring serangga buatan Tadatora Okada

Cara dan waktu pengamatan
Teknik penarikan contoh

yang digunakan adalah metode pengamatan

khusus. Pengamatan dilakukan pada lima petak contoh yang tersebar dititik
perpotongan garis diagonal, dan pertengahan potongan-potongan garis diagonal
tersebut. Dalam setiap petak contoh, ditentukan 10 rumpun yang terdiri dari 2
baris (unit contoh) (Ditlintan, 1989). Jadi untuk setiap petakan perlakuan diamati
50 rumpun tanaman kedelai contoh. Pengamatan pada setiap perlakuan
menggunakan 4 kali ulangan. Pengamatan dilakukan pada saat tanaman kedelai
berumur 77 HST dilakukan pada pagi hari. Petak pengamatan mempunyai 60 plot
contoh.
Pengamatan terhadap pertanaman kedelai terutama untuk pengamatan
jenis dan populasi hama, serta musuh alami juga dilakukan dengan menggunakan
sweep net, lima kali ayunan tunggal. Serangga terparasit dan terinfeksi patogen
dikoleksi untuk diidentifikasi di laboratorium entomologi Balitkabi.

Hasil pengamatan
Tabel

6. Populasi berbagai jenis hama kedelai dan musuh alaminya pada
pertanaman kedelai pada umur 77 HST di Tongas Probolinggo.
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II

IV

X

I

II
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IV

II

P3
II

IV
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Keterangan: Rl= Riptortus licornis, Nv= Nezara viridula, Pz= Piezodorus
hybneri, Sl= Spodoptera litura.
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5

Ia

5

0,5

4,5

2,7

2,2

-

5

5

-

0,2
5

Keterangan

:

Hc= Harmonia conformis, Cs= Chrysopogon sp., As=
Anterhynchium sp. Tb= Trissolcus basalis, Om= Orthodera
ministralis, Ox= Oxyopes macilentus, Ia= Ischnura aurora.

(a)

(b)

(d)

(e)

(c)

(f)

(g)

Gambar 8.: musuh alami pada pertanaman kedelai antara lain; Harmonia
conformis (a), Chrysopogon sp. (b), Anterhynchium sp. (c),
Trissolcus basalis (d), Orthodera ministralis (e), Oxyopes
macilentus (f), Ischnura aurora (g).
Dari data pengamatan populasi hama utama pada tanaman kedelai umur 77
HST (Tabel 6) menunjukkan bahwa populasi tertinggi diduduki oleh N. viridula
yaitu dengan rata-rata populasi/ ulangan mencapai 66 ekor/ 10 rumpun setara
dengan 12,3 ekor/ 10 rumpun. Populasi N. viridula/ petak ulangan jauh
melampaui ambang ekonomi yang hanya 1 ekor/ 10 rumpun. Berdasarkan
populasi N. viridula tanpa memperhatikan populasi P. hybneri dan R. linearis,
sudah bisa diambil kesimpulan bahwa pengendalian dengan insektisida
deltametrin perlu dilakukan apabila umur kedelai kurang dari 77 HST. Tapi

karena dalam hal ini kedelai sudah berumur 77 HST, pengendalian dengan
insektisida tidak perlu dilakukan lagi.
Populasi larva S. litura pada perlakuan insektisida mingguan mencapai 20
ekor pada ulangan II (tabel 6), dengan rata-rata 5 ekor/50 rumpun setara dengan 1
ekor/10 rumpun. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian
dengan insektisida sihalotrin perlu dilakukan apabila umur tanaman lebih muda
dari 63 HST. Tapi karena pada pemantauan tanaman sudah berumur 77 HST dan
kehadiran
hama

Total larva

sudah
melewati
fase

Total kokon

Total kokon

(27 Juli 2009)

(29 Juli 2009)

ini

kritis

tanaman

89 ekor
Total populasi

326

614
1029 ekor

kedelai,
pemantauan dan aplikasi insektisida sihalotrin tidak perlu dilakukan.

Tabel 7. Jumlah populasi larva E. zinckenella yang dikumpulkan pada petak
kontrol (tanpa pengendalian) pada penerapan PHT.

Dari data yang diperoleh (Tabel 7) dapat disimpulkan bahwa populasi
hama dan musuh alami paling banyak pada petak P1 (kontrol). Hal ini karena

pada petak P1 tidak dilakukan pengendalian, populasi larva E. zinckenella yang
diperoleh pada petak P1 adalah 1029 ekor.
Jumlah rumpun/ ulangan/ perlakuan:
= 30 m x 12 m/ 40 cm x 20 cm x 1 rumpun
= 3000 cm x 1200 cm/ 40 cm x 20 cm x 1 rumpun
=3600000 cm/ 4500 cm x 1 rumpun
=4500 rumpun
Jumlah rumpun petak kontrol:
= 4 x 4500 rumpun
= 18000 rumpun
Populasi larva E. zinckenella yang dikumpulkan pada petak kontrol= 1029
ekor
Populasi larva E. zinckenella per rumpun:
= 1029 ekor/ 18000 rumpun
= 0,05 ekor/ rumpun
=5 ekor/ 100 rumpun
Populasi E. zinckenella/ rumpun pada petak kontrol adalah 5 ekor/ 100
rumpun sedangkan ambang kendali E. zinckenella adalah 10 ekor/ 10 rumpun atau
1 ekor/ rumpun, sehingga populasi E. zinckenella berada di bawah ambang
kendalai. Populasi E. zinckenella berada dibawah ambang kendali dapat
disebabkan oleh pelepasan T. bactrae-bactrae pada perlakuan penerapan PHT dan
juga karena sanitasi tanaman perangkap Crotalaria sp. yang dapat menurunkan
populasi penggerek polong.

BAB III
Hasil dan Pembahasan
Pengelolaan hama terpadu (PHT) mempunyai definisi yang jumlahnya
sama banyak dengan jumlah praktisinya. Definisi maupun bagaimana prakteknya
keduanya mempunyai konsensus bahwa dalam PHT digunakan sedikit mungkin
pestisida dan dimanfaatkan sebanyak mungkin mekanisme pengendalian hama
untuk menjaga agar populasi hama berada di bawah aras yang menyebabkan
kerugian ekonomis. Pendekatannya berakar pada pemikiran ekologi, yaitu bahwa
sistem pengendalian hama yang merupakan subsistem dari suatu sistem produksi
tanaman dapat menjaga kelestarian produktivitas tanaman dan lahan, menjaga
keseimbangan alami dan daur ulang sumber daya lingkungan, dengan
menggunakan sistem masukan yang rendah dan integrasi strategi pengendalian.
Perkembangan dari teori ke penerapan dalam prakteknya dirasakan lamban. Hal
ini

menimbulkan perhatian sejumlah masyarakat dunia yang menyebabkan

timbulnya inisiatif untuk menelaah kendala-kendala yang menghambat penerapan
PHT baik di negara berkembang maupun negara maju.

Fase Pemasakan Polong (71 HST – Panen)
Karakteristik Ekosistem dari kedelai umur 71 HST sanpai Panen yaitu
Polong telah berisi penuh dan daun-daun mulai menguning. Selain itu hama yang
masih perlu dipantau ialah pengisap polong. Pada persiapan panen yang perlu
diperhatikan selalu adalah kondisi kelembaban lahan. Pada saat biji telah
terbentuk sempurna dan memasuki fase pemasakan polong, pertanaman relatif
tidak membutuhkan air lagi sehingga tidak perlu diairi, bahkan apabila kelebihan
air maka perlu dibuang. Pengamatan ciri-ciri tanaman menjelang panen perlu
diperhatikan agar panen tidak terlalu cepat atau terlambat.
Hama
Pengamatan umur 77 HST (tidak termasuk varietas umur genjah),
terutama ditujukan pada populasi pengisap polong. Sedang untuk hama penggerek
polong fase kritisnya sudah lewat. Berdasarkan data yang didapatkan hama yang
paling banyak ditemukan adalah penghisap polong N. viridula kemudian
selanjutnya adalah R. linearis.
Musuh Alami
Pemantauan populasi musuh alami meliputi tingkat parasitasi terhadap
hama utama, dan predator hama utama yang dijumpai. Populasi musuh alami
kerapkali cukup tinggi dan cukup berperan dalam penekanan populasi, sehingga
dalam menentukan ambang kendali keberadaannya perlu dipertimbangkan. Musuh
alami yang paling banyak ditemui pada pertanaman kedelai adalah. Harmonia
conformis dan Oxyopes macilentus.
Analisis Ekosistem dan Pengambilan Keputusan
Serangan pengisap polong pada umur 77 HST sampai siap panen masih
dapat menyebabkan penurunan hasil dan daya kecambah, maka pengendalian
perlu dilakukan apabila populasi mencapai ambang pengendalian, yaitu 1 ekor/ 10
rumpun. Hal ini dilakukan hanya pada pertanaman untuk keperluan benih. Karena

tanaman siap dipanen, maka keberadaan parasitoid tidak dapat digunakan dalam
pertimbangan pengambilan keputusan.
Panen
Panen terlalu awal menyebabkan banyak butir keriput. Panen terlalu akhir
menyebabkan butir rusak meningkat, dan meningkatnya kehilangan hasil karena
polong mudah pecah sehingga bijinya mudah rontok. Apabila diperlukan untuk
kesiapan benih maka harus dipilih tanaman atau sub petak yang dinilai paling
baik, dilihat dari gangguan hama maupun penampilan pertumbuhannya. Kedelai
harus dipanen pada saat mencapai kemasakan biji yang tepat, yaitu daun-daunnya
telah menguning dan mulai gugur, 95% polong mengering dan berwarna
kecoklatan. Cara panen dengan menggunakan sabit yang tajam dan tidak
dibenarkan mencabut batang bersama akarnya.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
-PHT kedelai efektif dan efisien mengendalian hama-hama utama kedelai.

-Pemantauan jenis, populasi, dan tingkat serangan hama utama kedelai dan
analisis ekosistem serta keputusan pengendalian dengan insektisida berdasarkan
ambang kendali masing-masing hama sebagai dasar pengaplikasian insektisida
efektif dan efisien menekan tingkat infestasi hama, efisien mengurangi jumlah
pemakaian dan biaya insektisida.
-Telah diketahui banyak sekali teknologi pengendalian hama terpadu yang ramah
lingkungan

seperti

entomopatogen.

Saran

SlNPV,

Cendawan

entomopatogen,

dan

nematoda

Mengingat besarnya prospek dari teknologi pengendalian hayati, maka
penelitian lanjutan sangat penting dilakukan dan perlunya memproduksi agens
hayati siap pakai. Selain itu optimalisasi kemampuan Sumberdaya Manusia di
Balitkabi dan penggunaaan Teknologi yang ramah lingkungan mutlak diperlukan
dalam kemajuan pengembangan penelitian tentang kacang-kacangan dan umbiumbian. Selain itu perlu melakukan eksplorasi agens hayati dari berbagai pelosok
tanah air Indonesia
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