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Modul ini disusun untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang 
Keahlian Pertanian, Dasar Program Keahliaan Budidaya Tanaman. 
 
Isi modul didasari konsep analisis jenis pekerjaan/jabatan untuk 
menghasilkan tamatan yang memiliki profil kompetensi produktif untuk : 
 
1. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional 

dalam keahlian budidaya tanaman. 
2. Mampu memilih karir, berkompetensi dan dapat mengembangkan 

keahlian budidaya tanaman. 
3. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah dalam dunia usaha dan industri 

maupun jasa dengan keahlian budidaya tanaman. 
4. Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 
 
Profesi/jabatan tamatan program keahlian budidaya tanaman adalah 
pengusaha atau wiraswatawan dan atau teknisi pada agribisnis bidang 
tanaman dengan lingkup pekerjaannya: 

1. Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan / industri. 
2. Pembibitan tanaman dan penangkaran benih. 
3. Jasa pemupukan, perlindungan tanaman, perawatan tanaman dan 

pemasaran  saranan produksi tanaman.  
 
Modul ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 40 jam dengan alokasi 
waktu; 12 jam teori dan 28 jam praktek. 
 
Kepada semua pihak yang terlah turut menyumbangkan naskah, pemikiran, 
saran dan pendapat hingga tersusunnya modul ini, penyusun menyampaikan 
penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih. 
 
 
 
 Bandung,  Desember 2001 
 
 Penyusun  
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Modul ini  membahas tentang pengetahuan pengertian hama dan inangnya 
serta kerugian akibat serangan hama, sifat-sifat  dan ciri hama tentang  tipe 
alat mulut dan pola penyerangan, faktor yang mempengaruhi populasi dan 
kehidupan hama.  Demikian pula keterampilan mengamati dan mencatat  
jenis hama dan inangnya  pada kegiatan pertanian serta keterampilan 
mengamati dan mencatat  komoditas pertanian yang diserang hama. 
 
Modul ini merupakan modul dasar yang berisi pengetahuan dan keterampilan 
sederahan tentang hama pada kegiatan pertanian. 
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Untuk mempelajari modul ini perlu ditunjang dengan pengetahuan dan 
pemahaman yang baik tentang dasar-dasar Etimologi, Ekologi, Agronomi, 
pengetahuan tentang pestisida dan klimatologi. 
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Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar dari makhluk hidup 
termasuk ukuran, warna dan organ tubuhnya. 

 

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh timbal balik antara 
makhluk hidupdengan lingkungannya. 

 

Etimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga 

 

Agronomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek biofisik yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan 
hasil tanaman. 
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Agar para siswa dapat berhasil dengan baik dalam menguasai modul bahan 
ajar  ini, maka para siswa diharapkan mengikuti petunjuk sebagai berikut : 
 
1. Bacalah lembar informasi dengan cermat dari setiap kegiatan belajar. 

2. Perhatikan dengan baik setiap hal yang dijelaskan atau diperagakan 
oleh instruktur/guru. 

3. Bacalah isi penjelasan lembar kerja dengan teliti. 

4. Tanyakan kepada instruktur /guru, bila ada hal-hal yang tidak dipahami 
dalam modul ini. 

5. Gunakan buku-buku pendukung (bila diperlukan) agar lebih 
memahami konsep setiap kegiatan belajar yang ada dalam modul ini. 

6. Periksa kondisi alat dan bahan yang akan dipakai dalam kegiatan 
praktek. 

7. Kerjakan kegiatan yang ada dalam lembar kerja dengan teliti (sesuai 
langkah kerja), dan setiap langkah kerja perlu dimengerti dengan baik. 

8. Usahakan untuk mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan urutannya, 
tidak mencoba melangkah ke kegiatan belajar yang lain sebelum 
selesai yang petrama. 

9. Kerjakan lembar latihan, setelah selesai melaksanakan kegiatan 
praktek. 

10. Catat hal-hal yang masih perlu didiskusikan. 

11. Cocokan jawaban soal yang ada dalam latihan dengan lembar kunci 
jawaban dan kerjakan lembar evaluasi. 
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Tujuan  Akhir 

 

Setelah mengikuti seluruh kegiatan belajar dalam modul ini peserta didik 
diharapkan, mampu mengidentifikasi jenis dan sifat hama serta inangnya 
pada kegiatan pertanian sehingga dapat mengoperasikan alat pengendalian 
hama dengan metoda yang tepat. 

 

Tujuan Antara 

 
1. Mengamati dan mencatat jenis hama dan inangnya pada kegiatan 

pertanian. 
2. Mengamati dan mencatat komoditas pertanian yang diserang hama. 
3. Mengenal macam pestisida alami dan buatan. 
4. Mengamati dan mencatat metoda pengendalian hama. 
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Lembar Informasi 

 
MENGAMATI DAN MENCATAT JENIS HAMA 

DAN INANGNYA PADA KEGIATAN PERTANIAN 
 
 
1. Pengertian hama dan inang, serta kerugian yang ditimbulkan 

serangan hama. 

 
1.1.  Pengertian hama 
 
Yang diartikan hama ialah makhluk hidup yang aktif menyerang dan merusak 
tanaman sehingga mengakibatkan kerusakan secara ekonomis. 
 
Batasan kerusakan ekonomis adalah tingkat kerusakan yang diakibatkan 
oleh organisme pengganggu tanaman melampaui batas toleransi 
pertumbuhan dan hasil tanaman, sehingga sangat merugikan atau 
menurunkan tingkat keuntungan dan pendapatan petani. 
 
Pengertian organisma pengganggu tanaman budidaya adalah ; 

a. Hama adalah binatang atau khewan yang secara kasat mata tampak 
jelas di lapangan atau suatu tempat tertentu  dengan menimbulkan gejala 
serangan pada tanaman atau hasil tanaman pada tingkat yang melebihi 
batas ambang ekonomi.  Hewan atau binatang yang dapat 
dikelompokkan sebagai hama antara lain adalah; serangga, molusca, 
binatang pengerat, burung, dan tungau. 

b. Penyakit adalah mikroorganisma yang hanya dapat dilihat oleh alat 
pembesar khusus, yang tampak di lapangan hanya gejala serangga pada 
organi tanaman atau seluruh tubuh tanaman.  Secara spesifik ada yang 
dinamakan penyakit fisiologis yang penyebabnya bukan organisma hidup, 
tetapi akibat kekurangan atau kelebihan unsur hara tertentu dengan 
gejala serangan pada tanaman mirip dengan serangan penyakit akibat 
mikroorganisma pengganggu tanaman.  Yang termasuk mikroorganisma 
penyebab penyakit tanaman; kapang, jamur, kapang, bakteri dan virus.  
Penyebab penyakit fisiologis tanaman umumnya disebabkan oleh mikro 
elemen yang terkandung dalam tanah yang tersedia berlebihan atau 
sangat kekurangan. 
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c. Tumbuhan pengganggu atau gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada 
suatu tempat pada waktu yang tidak dikehendaki yang menyebabkan 
kerugian bagi tanaman pokok secara ekonomis dan harus dikeluarkan 
dari tempat tersebut. 

 
 
1.2.  Pengertian Inang 
 
Secara spesifik inang dapat diartikan sebagai tumbuhan yang diserang hama 
dan dimanfaatkan sebagai tempat hidup dan makan untuk sementara, sambil 
menunggu kesempatan untuk menyerang tanaman budidaya.  Pada 
umumnya tumbuhan inang adalah gulma atau pohon pelindung. 
 
 
1.3.  Kerugian akibat serangan hama 
 
1.3.1. Hama buah tanaman coklat (cacao) 
 
Cacao mot (Acrocercops cramerella) merupakan hama buah, hanya buahlah 
yang menjadi sasarannya dan tanaman inang yang lainnya adalah rambutan, 
nam-nam dan cola, daerah penyebaran di Indonesia terutama di Jawa 
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan di luar negeri 
terdapat di Sabah dan Filipina. 
 
Cacao mot adalah sejenis kupu-kupu malam, setelah matahari terbenam, 
kupu-kupu tersebut meletakkan telurnya pada permukaan buah.  Setelah 
beberapa hari telur-telur tersebut menetes, keluar ulat-ulat kecil kemudian 
membuat lubang masuk ke dalam buah, menggerek biji dan memakan 
daging buah serta saluran-saluran penerus makanan  (plasenta).  Dengan 
demikian rusaklah bagian dalam buah termasuk biji yang bernilai ekonomis 
tinggi.  Jelas sekali bahwa pada stadium larva dari hama ini merupakan saat 
paling berbahaya.  Meskipun buah terus tumbuh, biji tetap kecil dan kosong.  
Hama cacao mot dikabarkan hampir memusnahkan klon Djatirunggo (DR) di 
daerah asalnya Jawa Tengah.  Bentuk kupu-kupu cacao mot dapat dilihat 
pada gambar di bawah ini. 
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Gambar  1.  Bentuk Kupu-kupu Cacao Mot 
 
 
Cyclus hidup cacao mot 
 
Buah coklat dari segala umur kecuali buah yang berukuran kurang dari 7 cm, 
semuanya dapat diserang oleh ulat cacao mot. 
 
Telur warna jingga atau oranye dengan ukuran 0,5 x 0,3 mm akan menetas 
setelah tujuh hari.  Ulat yang berukuran 1 mm keluar dari telur tersebut dapat 
hidup selama 15 – 18 hari di dalam buah coklat, sampai mencapai panjang 
kurang lebih 10 mm.  Pada saat ulat berkepompong, dibuatnya lubang keluar 
dari buah, dengan benang lendir yang keluar dari mulutnya turunlah ulat ke 
tanah.  Setelah enam hari keluarlah kupu-kupu dari kepompong yang 
berumur lima sampai tujuh hari.  Setelah bertelur kupu-kupu tersebut akan 
mati. 
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1.3.2. Hama buah dan daun 
 
Hama helopeltis di samping menyerang buah dari segala ukuran, juga 
menyerang tunas muda.  Tetapi buah muda lebih disenangi dibandingkan 
dengan daun muda.  Pada keadaan buah belum muncul, helopeltis akan 
menyerang tunas muda. 
 
Buah yang diserang akan menunjukkan noda-noda hitam pada permukaan 
buah.  Pada serangan berat seluruh permukaan buah menjadi busuk.  Pada 
buah  muda yang lebih kecil dari ukuran 5 cm pada saat serangan berat akan 
mengering, sedangkan pada buah besar pertumbuhannya tidak sempurna, 
bentuknya keriput  yang  berakibat pada penurunan produksi buah dan 
penurunan kualitas biji.  Sebaliknya bila buah sudah tua atau pertumbuhan 
buah maksimal maka serangan helopeltis tidak akan berpengaruh pada 
produksi atu kualitas bijinya. 
 
Bila kebun tidak sedang berbuah, maka helopeltis akan menyerang tunas 
dan daun muda, sehingga pucuk akan layu dan akhirnya kering.  Kematian 
seluruh daun muda pada cabang dan  ranting akan menyebabkan gundulnya 
pohon dan merananya pertumbuhan seluruh bagian tanaman.  Jika hal ini 
terjadi sepanjang tahun secara berkelanjutan maka perkebunan coklat akan 
hacur total, dan hama helopeltis akan mencari tanaman inang lainnya seperti 
kebun teh, kina, kopi, lada, kapok, kayu manis, rambutan, jambu monyet 
atau gulma dan pohon pelindung. 
 
Kebun coklat yang parah akibat serangan helopeltis pada buah dan daunnya 
tampak pada gambar di bawah ini dengan ciri khasnya terlihat pada 
pertumbuhan ranting yang sangat jarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Areal pertanaman coklat yang terserang Helopeltis 
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1.3.3.  Hama penggerek cabang pada tanaman kopi 
 
Ada dua macam hama penggerek cabang pada tanaman kopi; 

a. Bubuk cabang hitam (Xylosandrus morstatti) 

b. Bubuk cabang coklat (Xylosandrus morigerus) 

Yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah bubuk cabang hitam, 
yang lebih berbahaya.  Bubuk betina menggerek cabang atau wiwilan 
yang masih muda umur antara enam sampai dua belas bulan.  Lubang 
gerekkan berdiameter kira-kira 1 mm, dan di dalam empulur bubuk 
membuat rongga saluran sepanjang  3 cm.  Rongga saluran ini 
memotong jaringan kulit, kambium, dan jaringan kayu sehingga berakibat 
pada terhambatnya translokas pengangkutan air dan hara dari akar ke 
daun atau bagian atas tanaman serta terhambatnya penyebaran hasil 
proses photosintesis ke seluruh bagian tanaman.  Pada akhirnya cabang 
yang digerek menjadi kering dan mati. 
 
Menurut PELLEY (1968),  jumlah cabang yang mati bisa mencapai 15%, 
dengan luas permukaan daun yang hilang kira-kira 10%.  Kerugian dapat 
mencapai 20% dari total produksi. 
 
Dalam rongga saluran yang dibuat oleh bubuk cabang akan tumbuh 
cendawan ambrosia (Ambrosiella xylebori BRADER), yang menjadi 
makanan bagi larva.  Di samping itu pula tumbuh cendawan sekunder, 
yaitu Diplodia dan fusarium.  Cendawan ini mengeluarkan sekresi thyillen 
dan gom yang menyumbat pembuluh-pembuluh cabang sehingga cabang 
mati. 
 
Siklus hidup dari telur sampai bubuk dewasa sekitar 22 hari 
 
 
 
 
Perbandingan jantan-betina adalah 1 : 13,  setiap ekor bubuk betina 
bertelur bertelur 30 – 50 butir. 
 
Bubuk jantan tidak bersayap, dan tinggal dalam lubang.  Bubuk betina 
keluar dari batang antara jam 16oo –18oo sore, dan mempunyai jarak 
terbang kira-kira 200 meter. 
 

Telur 
4 hari 

Larva 
11 hari

Kepompong 
7 hari 

Dewasa 
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Tanaman inang lainnya ; Kelapa sawit, cacao, crotalaria, Tephrosia, dan 
mahoni. 

 
1.3.4. Hama penggerek cabang/batang pada tanaman coklat. 
 
Berdasarkan penulisan Wirardjo Setjodiningrat (1973) yang sudah 
disesuaikan isi materinya dijelaskan bahwa pada awal tahun 1973 setelah 
terjadinya kemarau panjang pada akhir tahun 1972, nampak sangat 
meningkatnya gejala serangan penggerek cabang pada pertanaman coklat, 
teristimewa di kebun Assinan Banara. 
 
Hampir seluruh areal dari pertanaman coklat di kebun tersebut terserang 
dengan hebat, namun yang terparah terdapat pada blok-blok di tepi rawa-
Pening dan yang diapit oleh desa serta sawah.  Ada kemungkinan bahwa 
lokasi serangan terberat terjadi di blok-blok yang pada  musim tertentu 
mempunyai kelembaban tertentu.  Adapun jenis penggerek cabang itu 
sebagian besar  adalah terdiri dari penggerek kopi merah (Zeuzera coffeae 
Virens TOX dan Z. roricyana WLK) dan diiringi oleh beberapa macam 
penggerek primer lainnya, serta diikuti pula oleh berbagai penggerek 
sekunder. 
 
Dari pembedahan pohon yang dilakukan beberapa kali, banyak yang 
menunjukkan tanda, bahwa dahulu, semasa mudanya, batang atau cabang-
cabangnya pernah pula terserang oleh hama ini. 
 
Kerugian akibat serangan hama ini sukar sekali ditaksirkan dalam  angka 
produksi maupun nilai uangnya, sesuai tingkat  kerusakannya, dari merana 
tetapi dapat tumbuh terus dan seolah-olah nampak sehat-sehat saja, sampai 
yang mati kering sama sekali. 
 
1. Sistematika 

 
Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa yang menggerek 
cabang, batang coklat, kopi dan teh adalah Z.  coffeae Virens TOX dan Z. 
roricyana GA EDE.  Zeuzera termasuk ordo Lepidoptera Femilia 
cossidae,  Subfamilia zeuzerince. 
 
Nama-nama daerah adalah : nonol, oleng-oleng, Jampang, de rode tak 
boorder, de rode koffie boorder, de Jati mergrups, the red borer. 
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2. Morfologi 

 
a. Telur 

 
Telur berbentuk bujur-telur dengan permukaan bawahnya memipih.  
Panjangnya kurang lebih 1 mm, dan lebarnya 0,5 mm.  Warnanya 
kuning dengan kilau kemerahan.  Telanjang, artinya tanpa pelindung 
baik yang berupa selaput lendir ataupun bulu halus.  Kulit telurnya 
berhiasan seperti jala atau blirik (reticule).  Dalam keadaan teronggok 
susunannya saf genting. 
 

b. Ulat 
 
Dalam usia dewasa, ulat sangat bervariasi, baik warna maupun 
ukurannya. 
 
Kepalanya berwarna kuning semu coklat muda.  Ke sebelah 
rahangnya berwarna coklat tua.  Di kanan kiri rahangnya terdapat 
masing-masing satu tonjolan kecil semacam tanduk pendek yang 
berwarna coklat tua kehitaman. 
 
Lehernya berperisai keras warnanya coklat tua kehitaman dan 
mengkilat, serta melengkung sampai kanan kiri leher.  Pada tepi 
belakang perisai leher ini terdapat suatu zone yang bergerigi kecil-
kecil dan pendek. 
 
Di sebelah punggung dari tiap ruas badan, kecuali ruas pertama di 
belakang perisai dan yang terakhir, masing-masing terdapat 4 buah 
titik yang berwarna coklat tua kehitaman, yang letaknya beraturan 
dengan tata hubungan trapesium, dengan basis trapesium di sebelah 
arah ekor ulat;  sedang di samping kanan kiri badan terdapat dua 
buah titik serupa yang letaknya di atas dan di bawah alat pernafasan 
(trachea).  Pada sebelah perut tiap ruasnya terdapat 3 – 4 titik serupa 
yang kecil-kecil.  Warna badan pada dasarnya kuning kotor, dengan 
warna semu merah sampai merah lembayung.  Ulat muda, warna 
semunya makin pekat, makin dewasa makin ke arah warna kuning, 
namun dijumpai pula ulat  yang semenjak mudanya berwarna kuning 
kotor. 
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Pada ekor juga terdapat perisai tebal dengan warna coklat tua 
kehitaman pula. 
 
Ruas pertama di belakang perisai leher dan terakhir di depan perisai 
ekor titik-titiknya agak kecil-kecil dan tidak bertata hubungan sudut 
trapesium, melainkan berderet. 
 
Bulu sangat jarang dan warna agak keputihan.  Pada ekor agak lebat.  
Panjang badan ulat dewasa 3 – 5 cm.  Tetapi saya jumpai yang 
panjang badannya mencapai 8 cm.  Kotoran atau excrement zeuzera 
berciri khusus, yaitu berbentuk butiran-butiran bulat seperti bola-bola 
kecil yang besarnya sesuai dengan besar kecilnya ulat, sampai 
bergaris tengah 1,2 mm.  Warna kotorannya bila masih baru kuning 
kecoklatan, sedang yang lama atau basah berwarna coklat, lama-
lama menghitam dan busuk. 
 
Mengenai ulat ini belum ada kejelasan yang membedakan yang 
bagaimana yang Z. coffeae virens TOX,  dan yang mana yang ulat    
Z. roricyana WLK, 
 
Kemungkinan yang sedari kecil berwarna semu merah itulah yang 
Zeuzera coffeae virens  TOX.  Namun kiranya hal ini perlu didalami 
oleh para entomoloog. 
 

c. Kepompong  
 
Panjang dan besarnya kepompong tergantung pada besar kecilnya 
ulat, mulai sepanjang 16 mm sampai 38 mm, lebar badannya mulai 5 
mm sampai 9 mm. 
 
Kepala kepompong berwarna coklat, warna semakin tua ke arah 
sebelah ujung, dimana terdapat sebuah tonjolan semacam tanduk 
yang berwarna coklat tua yang panjangnnya + 1 mm.  Bentuknya 
persegi dan ujungnya terpotng agak miring. 
 
Bagian badan kepongpong berwarna coklat muda.  Ruas pertama 
setelah perisai kepala bergerigi sederet, melintang badan 
kepongpong.  Ruas-ruas berikutnya bergeigi dua deret.  Deretan 
depan melingkar sampai samping karena kiri badan, sedang gerigi 
yang di tepi belakang ruas hanya sampai di bidang punggung saja. 
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Gerigi depan pada ruas kedelapan dari Z. cofeae virens  utuh, sedang 
pada Z. roricyana terputus ditengah.  Pada ruas terakhir juga hanya 
terdapat sederet gerigi. 
 
Di ujung ekor bagian bawaha berwarna coklat tua.  Pada Z. cofeae 
virens  terdapat gigi kecil-kecil 6 pasang yang timbul dari lipatan halus, 
sedang pada Z. cofeae virens hanya terdapat alur-alur yang agak 
dalam, yang berwarna coklat tua kehitaman. 
 
Umur kepompong betina 21 – 23 hari,  yang jantan 27 – 30 hari.  
Namun pada kepompong yang umurnya 90 – 120 hari.  Pengamatan 
saya, mendapatkan kepompong yan melahirkan kupu-kupu betina 
pada umur 17 hari. 
 
Baiklah umur kepompong dicatat menjadi 17 hari sampai 120 hari. 
Beda umur ini, mungkin dipengaruhi oleh jenisnya, perkembangan ulat 
sesuai dengan nilai gizi makanannya, dan keadaan iklim pada waktu 
berkepompong. 
 

d. Kupu-kupu 
 
1) Z. coffeae virens TOX 

 
Betina 
 
Warna badan kupu-kupu adalah coklat muda dan diselimuti oleh 
bulu halus yang berwarna putih kelabu dan mudah lepas.  Panjang 
badan +  20 mm, dan lebar rentangan sayapnya 33 sampai 60 
mm.  Hiasannya berupa titik-titik atau pun garis-garis pendek yang 
berwarna hijau metalik (15).  Sungut berbentuk rambut, sepanjang 
+ 4 mm, dan berwarna hitam selang-seling dengan warna coklat 
muda.  Bulu haus terdapat pada pangkal sungut.  Mata bulat 
cembung sebsar + 1 mm, berwarna hitam.  Kepala berbulu halus 
dengan warna agak keputihan.  Ruas dada, warna bulunya agak 
lebih tua, dengan hiasan 6 buah titik besar berderet di sebelah 
kanan dan kiri ruas perut (= abdomen) terdapat 3 deret titik-titik 
besar 4 buah di tengah-tengah punggung perut, dan disamping 
kanan kiri masing-masing 3 buah titik besar.  Pertautan antar ruas, 
berbulu yang warnanya agak tua sehingga nampak bergaris-garis 
melintang badan.  Ekornya tumpul dengan bulu yang agak lebih 
panjang dari lainnya. 
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Corong penelur berwarna coklat muda, dapat keluar masuk badan, 
panjangnya dalam keadaan terjulur sampai + 20 mm.  Sayap 
depan panjangnya + 20 mm, dengan ujung agak runcing.  Hiasan 
berupa deretan titik-titik disepanjang tepi  depan.  Di  antara urat-
urat sayapnya terdapat garis-garis pendek berwarna hijau metalik.  
Sayap belakang warnanya lebih putih dan hiasan titik-titiknya 
samar-samar pada tepi lengkung belakang. 
 
J a n t a n  
 
Ukurannya lebih kecil dari kupu-kupu betina.  Warnanya lebih 
keputihan kecuali bulu ruas dada yang lebih kelabu.  Titik-titik di 
badan dan dada lebih kecil-kecil.  Titik-titik pada ruas dada hanya 
4 buah.  Badannya menjulur lebih panjang ke belakang.  Sering 
tampak  adanya garis-garis merah pada pertautan ruas perut, 
melintang badan. 
 
Sungut kupu-kupu jantan, separo panjangnya dibagian pangkal 
berbentuk “suri” lebar (=sisir dengan gigi di kanan kiri) yang 
berwarna coklat muda, dan ujungnya seperti rambut berwarna 
hitam. 
 
Garis-garis pendek pada sayap depan tidak begitu menyolok, 
sedang pada sayap belakang hanya terdapat 2  antara 3 buah titik 
kecil di ujung dekat lengkung belakang.  Lebar rentangan sayap 35 
– 45 mm dan panjang badan + 21 mm.  Badannya lebih ramping 
keekor dibanding dengan betina. 
 

2) Z. roricyana WLK.  (=Z. neuropunctata GAEDE). 
 

B e t i n a 
 
Mirip sekali dengan Z. coffeae virens TOX., tetapi warnanya lebih 
kepucatan.  Titik-titik pada punggung dan samping kanan kiri 
badan agak kecil.  Warna titik hiasannya biru metalik, tidak hijau 
metalik.  Hiasan sayapnya berupa garis-garis pendek yang 
bertautan, yang pertautannya membentuk v  ataupun silang. 
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J a n t a n 
 
Juga lebih kecil dari betinanya.  Titik-titik atau garis hiasannya 
tidak menyolok. 
  

3. Cara hidup 
 

1) Telur 
Dimana tepatnya, di alam bebas ini, telur zeuzera diletakkan, 
sebenarnya belum diketahui dengan pasti.  Ada yang menyatakan 
bahwa dengan perantaraan corong-nelurnya, kupu zeuzera betina 
meletakan telurnya berderet-deret atau beronggok-onggok di cabang 
pohon inang.  Ada pula yang menyatakan bahwa telur diletakkan pada 
celah-celah atau lekukan-lekukan yang terdapat pada kulit cabang 
pohon inang. 
 
Ada lagi yang menyatakan bahwa dengan perantaraan corong 
penelurnya, telur “disuntikkan” ke bawah kulit cabang pohon inangnya, 
sebutir pada tiap tempat. 
 
Dalam pemeliharaan di sangkar kasa, telur diletakkan dalam 
onggokan-onggokan besar kecil tak menentu dan dimana-mana saja 
di dalam sangkar. 
 

2) Ulat (larva) 
 
Ulat menggerek cabang coklat dari yang sebesar 1 cm sampai yang 
terbesar 6 cm, yang tumbuhnya subur. 
 
Juga menyerang batang tanaman coklat muda.  Kebanyakan, sekitar 
90% serangannya pada cabang-cabang berdiameter sampai 2 cm. 
 
Penggerekan dimulai dari samping cabang atau batang, masuk 
melintang atau mendatar.  Sesampai di empulur gerekan membelok 
ke atas ke arah pucuk atau membujur cabang.  
 
Tergantung dari besar-kecilnya ulat, terowongan gerekan dapat 
bergaris tengah sampai 1 – 1,2 cm, sedang panjang terowongan 
gerekan dapat sapai 40 – 50 cm. 
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Kotorannya berupa butiran-butiran, yang pada waktu masih baru 
berwarna kuning kemerahan, bila sudah lama  makin coklat, dibuang 
ke luar terowongan-gerekan melalui lubang masuk yang tetap terbuka. 
 
Sering terjadi ulat ke luar dari terowongan gereknya, 
meninggalkannya, dan memulai membuat baru lagi di sebelah 
pangkal dari cabang yang sama ataupun pindah ke cabang lain. 
 
Tiap terowongan-gerekan, bahkan tiap cabang, pada umumnya hanya 
dihuni oleh seekor ulat saja.  Tetapi dalam satu pohon sering dijumpai 
beberapa cabangnya dihuni oleh beberapa ekor ulat. 
 
Umur ulat tergantung pada makanannya, yalah 81 hari sampai 151 
hari.  Ulat zeuzera bila diganggu, mengeluarkan setetes cairan yang 
berwarna coklat-kemerahan sampai merah tua dan bau asam.  
Setelah dewasa ulat berkepompong. 
 
 

3) Kepompong (pupa) 
 
Perkepompongan Zeuzera terjadi di dalam terowongan gerekan 
ulatnya.  Ulat dewasa, menjelang berkepompong, menggerek bersih 
sebagian dari terowongan-gereknya.  Serbuk-serbuk gerekan 
didorongnya ke atas dan ke bawah serta dipadatkan hingga 
merupakan sumbat yang memisahkan “ruang kepompong” ini dari 
bagian terowongan lainnya.  Panjang ruang kepompong ini 7 – 12 cm.  
Kemudian ia menggerek dinding ruang, melintang, sedikit di atas 
sumbat bawah.  Seolah-olah hendak menembus ke luar, tetapi utuh.  
Kemudian ulat naik lagi ke sudut atas ruang gerekan dengan kepala 
menungging di bawah, lalu membuat sekat tipis dengan ludahnya 
yang kadang-kadang tercampur dengan serbuk kayu.  Warnanya putih 
kotor sampai kecoklat-coklatan dan tebalnya + 0,5 cm.  Di balik sekat 
itulah ia berkepompong.  Proses pembuatan kamar kepompong ini 
sampai berkepompong memakan waktu sekitar 3 hari. 
 
Menjelang menjadi kepompong, ulat melepaskan lapisan perisai leher 
dan ekornya yang berwarna coklat kehitaman, menjadi seperti basah, 
dan kulitnya menjadi tembus pandang, serta di sepanjang 
punggungnya terdapat celah membujur yang merenggang menyempit 
pada waktu bernapas. 
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Umur kepompong betina 20 – 23 hari, sedangkan yang jantan 27 – 
30.  Namun ada yang mengatakan bahwa umur kepompongnya 
bahkan dapat mencapai 3 – 4 bulan. 
 
Menjelang menetas, kepompong bergerak dengan gerigi yang 
terdapat di punggungnya turun, dengan “tanduknya” ia mendorong 
sekat-ludah hingga membuka seperti pintu bundar.  Kemudian ia 
bergerak terus ke bawah sampai pada “pintu-ke luar” dan mendorong 
“daun-pintu” sisa kulit yang kini sudah kering dan mudah terbuka atau 
terlepas. 
 
Kepompong terus beringsut ke luar lubang sampai kurang lebih 
separo badannya menonjol ke luar lubang, dan menetaslah kupu-
kupunya  dengan meninggalkan sarung kepompongnya tetap 
menyumbat pada lubang “pintu-ke luar”. 
 

4) Kupu-kupu (Imago) 
 
Dalam pemeliharan di sangkar-kasa, begitu kupu-kupu menetas, 
setelah beristirahat sebentar langsung menyebarkan telurnya, 
tertimbun dalam onggokan-onggokan besar-kecil, di sembarang 
tempat di dalam sangkar. 
 
Peletakan telur dilakukan dengan jalan, mengeluarkan corong 
penelurnya yang digerak-gerakan ke kanan-kiri, ke depan-belakang 
sambil meletakan telur.  Kemudidan beristirahat sebentar dan bertelur 
lagi.  Peneluran berlangsung 6 – 8 kali dalam sehari, selam 5 – 6 hari. 
 
Jumlah telur seluruhnya antara 500 – 1000 butir tiap ekor kupu-kupu 
betina.  Penerbangan dilakukan di malam hari.  Kupu-kupu Zeuzera, 
sukar dijumpai di kebun. 
 
 

5) Tanaman inang lainnya. 
 
Selain menyerang tanaman coklat, Zeuzera juga menyerang berbagai 
macam tanaman lainnya, antara lain yalah : 
1. Suren (Cedrella sinensi Juss) 
2. Jati (Tectona grandis LINN) 
3. Mahoni daun kecil (Swietenia mahagonie JACK) 
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4. Lahan (Vitex pubescens VAHL). 
5. Wungu atau Bungur (Lagerstroemia speciosa PERS) 
6. Dempul (Glochidion speciosa) 
7. Kosambi (Schleichera trifuga WILLD) 
8. Walikukun (Actinophora fragans , R,B.R.) 
9. Kemloko (Phyllanthus emblica L) 
10. Segawe (Aedenanthera speciosa) 
11. Joho (Terminalia belerica ROXB) 
12. Kendayakan (Bauhimia malabarica ROXB) 
13. Cendana (Sentalum album LINN) 
14. Kopi (Coffea sp., terutama C. Arabica dan C. Leberica) 
15. Teh (Tea sinensis dan T.  assamica) 
16. Kina (Cinchona spec.) 
17. Kapok Ceiba pentandra GAERTN) 
18. Koka (Erythroxilon novagranatense HIERON) 
19. Kapas (Gossypium spec.) 
20. Sirsak/moris (Anona muricata DUM) 
21. Mawar (Rosa sinensis) 
22. Durian ? (Duranta plumieri) (dalam  Heyne nama durian = Duranta 

zibethinus MURR) 
23. Tuba atau Jenu (Derris spec.) 
24. Jambu biji (Psidium guayana LINN) 
25. Caryocar nucifera (nama daerah belum diketemukan) 
26. Cemara (Cassuarina spec. ?) 
27. Musaenda 

 
Pada kopi umumnya menyerang batang muda sampai agak tua.  Cara 
menggerek dari ulat pada tanaman ini agak lain dari pada penggerek 
pada coklat.  Setelah menggerek masuk, ulat tidak hanya menggerek 
terowongan-gerek ke atas tetapi juga ke bawah, bahkan menggelang 
kayu batang sampai di bawah kulit.  Dengan akibat menjadi keringnya 
bagian di atas gelangan tersebut. 
 
Pada  teh  pun gerekkannya sediit berbeda pula.  Ulat menggerek 
terowongannya ke arah pangkal cabang atau batang muda, dan ke 
arah pucuk juga.  Akibatnya sama, mati keringnya vegetasi di atas 
gerakan. 
 
Zeuzera pernah pula menyerang buah coklat yang ada di batang, 
yang dijumpai oleh GRAVIER di San Thome (Guiyana) pada tahun 
1907.  Dalam tahun 1973 dijumpai pula dua buah coklat yang masing-
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masing terserang oleh Zeuzera.  Tanda-tanda pada ulatnya 
menunjukkan ulat Zeuzera. Yang diserang terutama adalah 
placentanya.  Hanya sayang, ulat itu mati dalam pemeliharaan 
sebelum berkompetensi dan menjadi kupu-kupu. 

 
6) Daerah Penyebarannya 

 
Di Jawa Tengah, di kebun-kebun PT. Perkebunan XVIII, hama 
Zeuzera terdapat menyerang kebun-kebun coklat : 
 
Assinan (600 m), Jatirunggo (200 – 300 m), Ngobo (200 m), Siluwok 
Sawangan (0 – 34 m), Kedondong (0 – 45 m). 
 
Di    kebun-kebun  kopi  Banaran  (600 – 900 m),  Bandarrejo-
Bojongrejo (+ 600 m).  Di kebun teh Semugih (+  600 m). 
 
Dalam tahun 1973 ini serangannya yang terhebat terjadi di kebun 
Assinan terutama di Blok Asisinan kulon dan di kebun Assinan wetan 
(sepanjang Rawapening) dan blok Kempul, yang lebih lembab dari 
Blok-blok lainnya. 
 
Mungkin terkumpulnya hama ini adalah disebabkan adanya kemarau 
panjang pada tahun 1972 yang lalu, di samping bahwa Assinan 
terletak di daerah penggerek cabang yang menyerang tanaman 
karang-kitri, meskipun tidak semua penggerek cabang tersebut adalah 
Zeuzera. 
 
Dari pembedahan terhadap beberapa pohon tua, diketahui bahwa di 
kebun Assinan ini dulu pun tanaman coklat mudanya pernah 
mendapat serangan Zeuzera.  Menurut KALSHOVEN daerah 
penyebarannya di Jawa adalah 0 – 1.600 m, dari muka laun. 

 
 
4. Tanda dan Akibat Serangan 

 
1) Tanda serangan 

Adanya serangan Zeuzera pada tanaman coklat dapat diketahui dari : 
• Adanya cabang atau ranting-ranting atau pohon muda yang 

daunnya menampakkan gangguan pertumbuhan, kemudidan 
melayu. 
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• Pada serangan lanjut, pucuk-pucuk di atas gerekan mengering, 
dan daun-daun keringnya tetap tergantung untuk beberapa waktu 
lamanya. 

• Di bawah pohon tepatnya di bawah lubang gerekan terdapat 
kotoran atau ekskresi yang teronggok di tanah atau di cabang-
cabang ataupun daun yang ada di bawahnya. 

• Bila diteliti terdapat satu lubang gerekan masuk ke dalam cabang. 
• Bila cabang terserang dipotong dan dibelah, akan nampak lubang 

gerekan masuk melintang cabang, kemudian membelok ke arah 
pucuk membentuk terowongan-gerekan yang panjang. 

• Kulit kayu di sekitar lubang gerekan tetap utuh. 
 

Tanda mengeringnya vegetasi di pucuk di atas lubang gerekan 
merupakan gejala umum dari serangan penggerek cabang.  
Mengeringnya daun-daun akan lebih cepat terjadi di awal musim kemarau 
(April/Mei). 

 
2) Akibat serangan 

Akibat serangan, pada ranting-ranting dan cabang-cabang kecil 
adalah mati keringnya bagian di sebelah ujung dari lubang gerekan. 
Kadang-kadang setelah mengering, patah oleh angin. 
 
Pada batang tanaman coklat muda, biasanya hanya terjadi hambatan 
pertumbuhan untuk beberapa lama untuk kemudian tumbuh 
sebagaimana biasa.  Pada suatu pembedahan pohon tua di kebun 
Silowok Sawangan terdapat gejala bekas serangan Zeuzera pada 
batang, sewaktu usia muda. 
 
Namun bekas itu kemudian terkelilingi oleh jaringan kayu yang 
tumbuh kemudian.  Sedang pada pembedahan yang dilakukan oleh 
hama yang datang kemudian, Chrycochroa bicolor. 
 
Akibat serangan sangat tergantung pada perbiakan Zeuzeranya dan 
keteraturan pemberantasannya. 
 
Berapakah kerugian yang ditimbulkan oleh hama ini adalah sangat 
sukar untuk mengukurnya. 
 
Yang jelas adalah bahwa dengan berkurangnya pucuk, yang tidak 
merupakan ranting-ranting parasiter, akan mengurangi luas 
permukaan fotosintesa oleh tanaman dan dengan matinya cabang-
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cabang terikut mati pula bantalan-bantalan buah yang mungkin 
memikul buah cabang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  3.  Kupu-kupu Zeuzera moricyana WLK.,  menurut  

TOXOPEUS. 
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Gambar  4.  Cyclus Hidup Zeuzera. 
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1.3.5.  Serangga-serangga perusak akar 
 
a. Orong-orong atau anjing tanah (Gryllotalpa africana) dan gangsir 

(Brachytrypus portentosus), kedua-duanya dapat merugikan tanaman di 
pesemaian dan kadang-kadang di kebun muda. 
 
Serangga-serangga tersebut membuat lubang dalam tanah sehingga 
dapat  menyebabkan kerusakan pada akar tanaman.  Gangsir kadang-
kadang memakan tanaman muda dekat permukaan tanah. 
 

b. Ulat tanah atau ulat bumi (Agrotis sp) memakan tanaman muda pada 
bagian leher akar, kadang-kadang sampai putus akarnya. Siang hari 
ulat tanah berada di dalam tanah sampai lebih dari 30 cm di bawah 
permukaan tanah dan keluar diwaktu petang pada saat hari mulai 
gelap. 
 
Selain ulat tanah terdapat pula anai-anai atau rayap hanya memakan 
kayu yang telah mati atau sakit akibat serangga lainnya.  Rayap atau 
Calotremes militaris dapat pula menggerek akar yang mati dan naik ke 
bagian batang tanaman dekat leher akar untuk membuat  sarang pada 
bagian batang kropos atau lubang di batang, dan dapat merembet ke 
bagian kayu yang masih segar. 
 

 
 
Lembar Kerja 1. 
 
PENGENDALIAN HAMA BUBUK BUAH KOPI CARA KULTUR TEKNIS 
 
Hama bubuk buah kopi bila menggerek buah yang sudah agak tua 
mengakibatkan : 

a. Buah muda yang digerek gugur, penurunan produksi 7 – 14%. 

b. Mutu kopi menurun, biji berlubang, 40 – 50% dari berat produksi kopi.  
Mutu kopi hanya  boleh mengandung 2 % kopi bubuk. 
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Bubuk buah kopi hanya diketemukan hidup dan berkembang biak pada kopi, 
dan tidak pada inang lainnya. 
 
1. Alat : Karung, air panas. 
2. Bahan : Tanaman kopi siap panen terserang hama bubuk. 
3. Langkah Kerja : 

1) Pemusnahan sumber infeksi 
 

A.  Petik bubuk 
a. Lakukan petik bubuk pada buah kopi yang masak sporadis 

menjelang panen. 
b. Hasil panen direbus  dalam air mendidih 
c. Karung petik harus ditutup agar bubuk (betina) tidak terbang dalam 

perjalanan dari kebun ke pabrik. 
 

B.  Lelesan 
a. Pada akhir panen semua buah yang jatuh harus dipungut (lelesan) 
b. Lelesan harus sudah selesai sebelum racutan dimulai. 

 
2) Pemutusan siklus hidup (racutan) 

 
Racutan 
a. Setelah panen selesai, semua buah kopi yang mempunyai 

diameter lebih dari 5 mm harus dipetik. 
b. Sebelum racutan, lelesan harus sudah selesai. 
c. Periode racutan paling sedikit 3 bulan. 

 
 
Lembar Latihan 1. 
 
1. Serangan hama penggerek Cabang Zeuzera pada batang coklat muda, 

biasanya hanya terjadi hambatan pertumbuhan sementara, selanjutnya 
akan pulih kembali.  Jelaskan alasnnya ! 

2. Bila Saudara menyimpan sepasang kupu-kupu dari species yang sama, 
dapatkah Saudara bedakan mana yang jantan dan betina. 

3. Ulat tanah pada siang hari berada di dalam tanah, keluar pada malam 
hari.  Pertanyaannya mengapa tidak keluar siang hari.  Jelaskan ! 
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Lembar Informasi 
 

MENGAMATI DAN MENCATAT KOMODITAS 
PERTANIAN YANG DISERANG HAMA 

 
 
1.  Sifat dan Ciri Hama 
 
1.2.  Serangan hama utama  pada Tanaman Padi 
 
Wereng Coklat (Nilaparvata lugens Stal.) 
 
Wereng coklat secara langsung merusak tanaman padi karena nimfa dan 
imagoya mengisap cairan sel tanaman sehingga tanaman kering dan mati.  
Kerusakan secara tidak langsung terjadi karena serangan penyakit virus 
kerdil rumput dan kerdil hampa yang ditularkannya. 
 
Serangan hama wereng coklat di Indonesia telah diketahui sebagai hama 
sekunder atau hama sporadis sejak perang dunia II dengan luas daerah 
serangan yang terbatas di Jawa, tahun 1951, luas areal yang terserang 
sekitar 50-150 ha tiap musim tanam padi sawah.  Pada tahun 1974/1975 
terjadi epidemi di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dana Jawa 
Timur.  Dua tahun setelah itu serangan wereng coklat ini meliputi seluruh 
wilayan Indonesia, kecuali Irian Jaya, dan Maluku.  Pada tahun 1976-1977 
lebih dari 450.000 ha sawah  diserang  wereng  coklat  dengan  kerugian 
US$ 100 juta. 
 
Sekarang ini hama wereng coklat merupakan hama utama atau hama kunci 
yang selalu menyerang tanaman padi sawah cukup luas dengan intensitas 
serangan yang berat. 
 
Masalah wereng coklat ini bertambah kompleks dengan munculnya biotipe-
biotipe baru.  Pada tahun 1976/1977 PB 26 (“monogenic resistence, Bph-1”) 
mengalami kehancuran karena munculnya wereng coklat biotipe 2, dan pada 
tahun 1981/1982 PB 42 (“monogenic resistence, Bph-2”) diserang berat oleh 
wereng coklat biotipe Sumatera Utara. 
 
Untuk menghadapi biotipe 2 di introduksikan Varietas Unggul Tahan Wereng 
(VUTW) II yaitu PB 32, PB 36, PB 38, dan PB 42.  Terutama PB 36, dalam 
waktu singkat telah ditanam secara luas meliputi sekitar 60-70% dari luas 
areal intensifikasi.  Di Sumatera Utara PB 42 dan PB 36 menjadi peka  dan 
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berkembangnya biotipe Sumatera Utara, sehingga harus diganti dengan IR 
56 yang memiliki gen tahan terhadap biotipe 2. 
 
Telah ditemukan 6 buah gen resisten terhadap wereng coklat, empat 
diantaranya telah dapat digabungkan dalam varietas padi modern.  Keempat 
gen tahan tersebut adalah Bph-1, Bph-2, Bph-3, dan Bph-4.  Untuk 
memperkecil resiko terbentuknya wereng coklat biotipe baru dalam 
hubungannya dengan penggunaan varietas ini harus dikombinasikan dengan 
komponen pengendalian yang lain. 
 
Biologi beberapa hama penting tanaman padi. 
 
Wereng coklat (Nilaparvata lugens) 
 
Serangga berwarna coklat, ukuran jantan 2-3 mm dan betina 3-4 mm.  Telur 
berwarna putih, diletakkan berkelompok pada jaringan bawah tanaman, 
terutama dalam pelepah.  Jumlah telur 100-600 butir.  Lama stadia telur 7-10 
hari, memiliki 5 stadia nimpa lamanya 12 – 15 hari.  Siklus hidupnya 18-28 
hari. 
 
Gejala serangan ; Perubahan warna daun tua menjadi kuning, kemudian 
perubahan warna terjadi pada bagian lain.  Akhirnya seluruh tanaman 
menjadi coklat dan mati.  Gejala pertama adanya serangan wereng coklat 
pada petakan sawah, tampak bi bagian tengah kotakan sawah adanya 
perubahan warna kekuning-kuningan segerombolan rumpun padi yang 
mencolok diantara warna rumpun padi yang normal warna hijau daun.  Bila 
kita sibakkan rumpun tersebut maka akan nampak pada batang bawah 
rumpun tersebut segerombolan wereng coklat terdiri dari imago dan 
nimpanya.  Agar hama tidak menyebar maka pada saat gejala pertama 
nampak harus segera dilakukan tindakan pemberantasan hama. 
 
Tikus sawah (Rattus-argentiventer) 
 
Binatang menyusui tipe pengerat yang dapat berkembang biak secara cepat, 
terutama bila lahan sawah berdekatan dengan lahan kering yang banyak 
ditanam palawija umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi kayu atau biji-bijian 
seperti jagung.  Tempat-tempat yang dapat dijadikan sarang tikus seperti 
bantaran sungai, saluran irigasi, dan pematang sawah serta jalan desa 
merupakan ekosistem lahan sawah yang selalu mendapat  masalah  
serangan hama tikus berkepanjangan. 
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Ukuran panjang badan tikus sawah lebih besar dari tikus rumah tapi lebih 
kecil dari tikus selokan (wirong).  Tikus sawah masa buntingnya sekitar tiga 
minggu, umur tiga bulan sudah dapat kawin dan akan beranak maksimum 18 
ekor. 
 
Gejala serangan;  Gejala serangan tikus sawah sangat sepesifik, selalu 
menyuerang bagian tengah kotakan sawah, bahkan pada saat tingkat 
serangan hama tikus terparahpun tidak pernah menyerang barisan padi 
dekat dengan pematang.  Pada tanaman padi sawah muda, tikus akan 
mengerat bagian pangkal batang bawah sedangkan bila penyerangan 
dilakukan pada padi telah berbunga maka tikus akan mengerat pangkal 
lainnya. 
 
Penggerek batang, ada empat jenis ; 
 
1. Tryporiza inotata, penggerek batang padi putih, ngaengatnya berwarna 

putih, telur diletakkan dalam kelompok tersusun seperti genteng pada 
permukaan bawah daun. 

2. Tryporiza incertulas, penggerek batang padi kuning, ngengatnya 
berwarna kuning, telur diletakkan dalam kelompok ditutupi bulu-bulu 
halus pada permukaan bawah daun. 

3. Chilo suppressalis, penggerek batang padi bergaris, ngengat putih abu-
abu, telur diletakkan berkelompok pada permukaan bawah daun. 

4. Sessamia inference, penggerek batang padi ungu, ngengat berwarna 
abu-abu coklat, telur diletakkan dalam kelompok pad helai daun, pelepah 
daun, atau batang, daerah penyerangan terutama di dataran rendah. 

 
Gejala serangan;  keempat jenis penggerek batang padi menyerang dengan 
cara yang sama dengan gejala serangan yang sama.  Serangan pada 
stadium vegetatif, menimbulkan gejala serangan sundep yaitu matinya pucuk 
tanaman padi dicirikan dengan gulungan seluruh daun  dari pangkal sampai 
ke ujung berwarna coklat, bisa dicabut dengan mudah karena titik tumbuh 
dimakan larva.  Bila kita perhatikan di bibir lubang gerekan kadang-kadang 
dijumpai cangkang kulit larva dalam bentuk seperti larva kering transparan 
bekas pergantian kulit dalam gulungan daun kering yuang ditinggalkan. 
 
Serangan dalam stadium generatif, menimbulkan gejala beluk yaitu malai 
yang hampa, warna putih, berdiri tegak karena tangkai malai putus digerek 
larva. Pucuk yang diserang dan malai yang hampa mudah dicabut karena 
pangkalnya putus digerek..  Lobang bekas gerekan, bila dibelah di dalamnya 
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terdapat larva.  Keempat penggerek ini, serangga dewasanya aktif di malam 
hari dan tertarik cahaya lampu. 
 
Ganjur  Pachydiplosis oryzae (Orseolia oryzae).  Tanda-tanda khusus : 
 
Penyebabnya adalah Pachydiplosis oryzae (Orseolia oryzae). Tanda-tanda 
khusus : 
Serangan betina warna merah, abdomen gemuk sedangkan serangga jantan 
berwarna gelap, abdomen ramping. 
 
Telur diletakkan tersendiri atau berkelompok pada bulu-bulu”ligula” atau 
pada kelopak daun tepat di atas atau di bawah “ligula”. 
 
Gejala serangan : 
 
Hanya menyerang stadium vegetatif.  Akibat serangannya terbentuk puru 
(gall) seperti tabung silinder, warna putih, hijau muda atau ungu.  Puru 
adalah helai daun terteratas yang mengalami modifikasi karena titik tumbuh 
dimakan oleh serangga tersebut. 
 
Walang sangit  (Leptocorixa acuta) 
 
Penyebabnya adalah Leptocorixa acuta, aktifnya pagi hari, warna serangga 
hijau kekuning-kuningan sesuai dengan warna bulir padi yang disenanginya.  
Telur diletakkan dalam kelompok pada permukaan daun, bentuknya seperti 
biji gulma. 
 
Gejala serangan : 
 
Butir padi stadium matang susu menjadi hampa atau setengah hampa 
karena cairannya dihisap oleh hama ini, terdapat lubang bekas tusukan 
berwarna abu-abu kekuning-kuningan.  Kadang-kadang di sekeliling lubang 
berubah menjadi coklat karena adanya serangan cendawan 
Helmintosperium oryzae.  Serangga ini berbau tidak enak bila dipegang. 
 
Hama putih (Nymphula depunctalis) 
 
Penyebabnya ada dua yaitu : 
Nymphula depunctalis,  ngengat berwarna putih perak, telur diletakkan dalam 
kelompok 20 butir pada bagian  bawah daun dekat permukaan air. 
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Gejala serangan : 
 
Larva menyerang tanaman yang masih muda, tinggal pada rumpun tanaman 
bahkan di bawah permukaan air.  Larva membuat tabung dari daun tadi yang 
selalu diisi air untuk tempat tinggalnya.  Larva memakan daging daun 
memanjang sejajar dengan tulang daun,  meninggalkan lapisan epidermis 
sehingga dari jauh terlihat berwarna putih. 
 
Chaphalocrosis medinalis (hama putih palsu), ngengat berwarna kuning, 
telur berbentuk oval diletakkan tersendiri atau berpasangan pada daun muda 
yang baru membuka.  Larva terdapat pada gulungan daun yang dibuat 
dengan menenun kedua tepi daun. 
 
Gejala serangan : 
Serangan pada tanaman muda sampai umur 75 hari, yang dimakan larva 
adalah daging daun dan meninggalkan lapisan epidermis yang berwarna 
putih. 
 
1.2.  Tanaman Jagung 
 
Ulat tongkol  Heliothis armigera (Helicoperva armigera) merupakan hama 
penting pada tanaman jagung. 
 
Gejala serangan : 
Bila terlihat telur-telur yang diletakkan pada rambut dan bakal buah atau 
tongkol. 
 
 
1.3.  Tanaman Kedelai 
 
Beberapa hama yang penting adalah : 
Lalat bibit (Agromyza phaseoli) menyerang tanaman muda 1-4 minggu,  
pada tanaman yang mati akan didapati kepompong di bawah kulit pangkal  
akar, kalau tanaman masih mampu hidup maka akan kerdil, dan mudah 
dicabut. 
 
Prodenia litura menyerang daun dan polong muda.  Tanaman yang terserang 
berat akan tinggal tulang daunnya saja. 
 
Kepik hijau (Nezara viridula) mengisap polong muda/polong tua.  Akibatnya 
biji menjadi pipih, tidak berisi dan keriput. 
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Ulat penggerek polong (Nezella Zinckenella) ulat hidup di dalam polong dan 
memakan biji kedelai. 
 
Gejala serangannya pada kulit polong terdapat bercak hitam, di dalamnya 
ada ulat. 
 
 
1.4.  Tanaman Kubis 
 
Hama yang penting adalah : 
Plutella Xylostella, ngengat kecil berwarna kelabu, ada 3 titik seperti intan 
pada sayap depan, telur kecil putih kekuningan, diletakkan secar tunggal/ 
berkelompok pada batang, tangkai daun, di permukaan bawah daun. 
 
Gejala serangan : 
Larva memakan daging daun dari bawah daun sedangkan lapisan epidermis 
bagian atas ditinggalkan sehingga tampak bercak-bercak putih di antara 
tulang daun lama-lama menjadi lubang. 
Larva menyerang tanaman kubis muda. 
 
Crocoidolomia binotalis  (C. pavonara),  telur diletakkan pada permukaan 
daun sebelah bawah, berkelompok tersusun seperti genteng rumah, warna 
coklat. 
 
Gejala serangan : 
Larva menyerang kubis yang sedang membentuk krop. 
 
1.5.  Tanaman Tomat 
 
Ulat buah Heliothis armigera (Helicoverpa armigera), kupu-kupu berwarna 
sawo matang kekuningan, telur kecil diletakkan secara tunggal pada pucuk 
tanaman atau sekitar bunga.  Larva bersifat kanibalistis, melubangi buah 
tomat, kadang-kadang menyerang pucuk tanaman dan melubangi cabang-
cabang tomat. 
 
1.6.  Tanaman Kentang 
 
Myzus persicae adalah kutu daun (aphid), merupakan vektor penyakit virus 
PLRV dan PVY. 
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Gejala serangan : 
Tanaman kentang menjadi keriput, tumbuh kerdil, layu, mati. Akibat virus 
PLRV daun-daun kentang menggulung ke atas, kalau oleh PVY daun 
berwarna kekuningan (mozaik). 
 
Phthorimaea operculella adalah ulat penggerek umbi dan daun.  Telur 
diletakkan pada permukaan bawah daun dan umbi kentang. 
 
Gejala serangan : 
Larva membuat lubang dan lorong-lorong dalam umbi kentang dan di kebun, 
daun kentang digerek, dilipat sehingga kering, warna coklat. 
 
1.7.  Tanaman Teh    
 
Hama tanaman merupakan salah satu faktor penghambat dalam 
peningkatan produksi pucuk di kebun-kebun teh.  Beberapa jenis hama 
penting yang menjadi masalah di antaranya adalah helopeltis, ulat jengkal, 
ulat penggulung daun, ulat penggulung pucuk, ulat api dan tungau jingga. 
 
Usaha pengendalian hama sudah banyak dilakukan dengan cara kultur 
teknis, mekanis, hayati maupun penggunaan insektisida. 
 
Cara pengendalian sangat beragam tergantung situasi dan kondisi yang ada 
di kebun teh masing-masing.   Oleh karena itu perlu adanya suatu petunjuk 
teknis yang dapat digunakan oleh para pekebun sebagai pedoman umum 
dalam mengendalikan hama secara  terpadu di kebun teh. 
 
 
2.  Jenis hama utama dan cara pengendaliannya 
 
2.1. Helopeltis antonii 
 

a. Bentuk dan warna :  Bentuk serangga dewasa seperti nyamuk, kepala 
berwarna hitam, bagian dada dan punggung berwarna hitam, merah atau 
jingga, bagian perut berwarna putih berselang hitam.  Pada bagian 
punggung terdapat jarum atau tanduk.  Mikung atau nimfa berwarna 
kuning pucat.  Telur berwarna putih, dan diletakkan pada bagian 
internodus. 

b. Bagian yang terserang : Pucuk daun teh dan ranting-ranting muda, 
serta daun muda. 
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c. Gejala serangan : Serangga dewasa (indung) dan nimfa (mikung) 
menyerang pucuk, daun muda, dan internodus dengan cara menusukkan 
stilet-nya.  Bagian tanaman yang diserang berbecak coklat kehitaman, 
dan pada awalanya becak itu tembus pandang, kemudian kehitaman, dan 
akhirnya mengering.  Bagian daun yang terserang  akan menjadi kering 
dan mengeriting, sedangkan pada serangan berat ranting dapat menjadi 
kanker cabang.  Telur diletakkan pada bagian internodus atau tulang 
daun. 

d. Waktu penyerangan : Helopeltis menyerang tanaman teh pada waktu 
pagi dan sore hari, atau pada waktu cuaca mendung.  Pada siang hari 
serangga ini bersembunyi di bawah permukaan daun teh.  

e. Kerugian yang ditimbulkan : Berkurangnya produksi pucuk, dan timbul 
kanker cabang. 

f. Tanaman inang : Serangga ini selain dapat hidup pada tanaman teh, 
juga pada berbagai gulma seperti : babadotan (Ageratum conyzoides, A. 
mexicanum ), sintrong (Erechtites valerianifolia), dan antanan (Centella 
asiatica). 

g. Daur hidup : Daur hidup serangga ini bervariasi menurut ketinggian 
tempat.  Serangga mengalami metamorfosa tidak sempurna, dengan 
daur hidup : telur-nimfa-dewasa-telur. 

 
Telur berwarna putih, berbentuk bulat melengkung, panjang + 1,0 – 1,5 
mm.  Pada salah satu ujungnya menonjol dua helai rambut yang 
panjangnya tidak sama.  Stadia telur : (1)  pada ketinggian 250 m adalah 
7 – 8 hari, (2) pada ketinggian 1100 m adalah 8 – 11 hari, dan (3) pada 
ketinggian 1300 m adalah 14 hari. 
 
Nimfa berukuran panjang 5 – 6,5 mm, yaitu sekitar 1 mm lebih kecil dari 
dewasanya.  Stadia nimfa ; (1)   pada ketinggian 250 m adalah 10 – 14 
hari, dan (2) pada ketinggian 1100 m adalah 15 – 24 hari.  Stadia dewasa 
khusus yang betina dapat hidup lebih dari 50 hari. 

 
h. Pengendalian : 

 
1) Pengendalian secara kultur teknik : 

• Pemetikan pucuk daun teh dilakukan dengan daur petik kurang 
dari 7 hari. 
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• Pemupukan tanaman teh dilakukan secara berimbang, dengan 
imbangan yang tidak merangsang pertumbuhan dan 
perkembangan hama tersebut (N tidak terlalu banyak). 

• Pemangkasan diatur sehingga tidak tepat dengan saat 
berkembangnya hama ini.  Dapat pula dilakukan pemangkasan 
secara ringan atau berat tergantung jenis serangan hama yang 
bersangkutan. 

• Melakukan sanitasi lingkungan, dengan cara pengendalian gulma 
khususnya gulma yang menjadi inang Helopeltis (gulma yang 
berdaun lebar). 

 
2) Pengendalian secara mekanis : dengan melakukan pemetikan 

pucuk teh, karena telur Helopeltis  ditemukan pada internodus. 
 

3) Pengendalian secara hayati : dengan menggunakan beberapa 
musuh alami antara lain Hierodula dan Tenodera. 

 
4) Pengendalian secara kimiawi : merupakan pilihan jika cara kultur 

teknik dan mekanis tidak berhasil.  Insektisida yang diizinkan untuk 
dipakai di kebun teh dapat dilihat pada Tabel. 

 
2.2. Ulat jengkal (Hyposidra talaca, Ectropis bhurmitra, Biston suppressaria) 
 
a. Bentuk dan warna : Seekor kupu-kupu betina dapat bertelur antara 400 

sampai 900 butir.  Telur diletakkan dalam beberapa kelompok pada 
celah-celah kulit pohon pelindung.  Kelompok telur umumnya teridiri dari 
50 dampai 200 butir dan ditutupi dengan bulu seperti kapas.  Tiap butir 
telur berukuran antara 0,4 sampai 0,7 mm.  Telur yang masih baru 
berwarna kehijau-hijauan, dan menjadi agak keabu-abuan pada saat 
akan menetas.  Ulat yang baru menetas, dengan bantuan angin atau 
merayap, menuruni pohon pelindung menuju perdu teh  sebagai tempat 
tinggal yang baru.  Kepompong ulat jengkal dapat ditemukan pada tanah 
di bawah perdu tanaman.  Ulat jengkal berwarna hitam atau coklat 
bergaris putih. 

b. Bagian tanaman yang diserang : pucuk, daun muda dan daun tua.  
Serangan dapat terjadi di persemaian, tanaman yang baru dipangkas, 
dan umumnya pada tanaman teh yang sudah produktif. 

c. Waktu penyerangan ; Serangan hama ini terjadi sepanjang tahun.  
Serangan akan lebih meningkat jika kondisi lingkungan mendukung 
seperti pada musim kemarau. 
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d. Gejala serangan : Daun teh yang diserang memperlihatkan tanda seperti 
hasil gigitan yang khas yaitu bergerigi atau berlubang-lubang pada daun.  
Pada serangan yang berat, tanaman menjadi  tidak berdaun sama sekali, 
dan hanya ranting-ranting saja yang tertinggal. 

e. Kerugian yang ditimbulkan : Berkurangnya produk pucuk.  Serangan 
berat pada perdu yang baru dipangkas tanaman dapat mati. 

f. Tanaman inang lain : Sifat ulat jengkal adalah polifag.  Tanaman inang 
antara lain adalah : Albizia falcata (jeungjing, sengon), Cassia sp., 
Cajanus indica (kacang hiris, kacang gude). 

g. Daur hidup : Periode satu daur hidup untuk ulat jengkal adalah sebagai 
berikut : (1) telur : 8 – 9 hari, (2) ulat : 28 – 35 hari (4 – 5 minggu), (3) 
pupa : 17 – 21 hari (2,5 – 3 minggu), dan (4) Dewasa 3 – 5 hari.  Satu 
generasi memelrukan waktu kurang lebih 56,5 – 70 hari. 

h. Pengendalian : 
1) Seresah di bawah perdu teh daun gulma perlu dibersihkan bila 

ditemukan kepompong di bawah perdu diambil dan dimusnahkan. 
2) Pemupukan yang berimbang (NPKMg) 
3) Penyemprotan dengan insektisida 

 
 
2.3.  Ulat penggulung daun (Homona coffearia)     
 
a. Bentuk dan warna : Kepala ulat penggulung daun berwarna hitam atau 

coklat tua.  Ukuran ulat sangat kecil pada instar 1, dan berukuran  2,5 
pada istar ke-5. 

b. Bagian tanaman yang diserang : Daun teh  muda dan tua. 

c. Waktu penyerangan : Serangan H.  coffearia dapat terjadi sepanjang 
tahun.  Bila kondisi lingkungan yang mendukung seperti musim kemarau 
populasi hama dapat meningkat. 

d. Gejala serangan : Ulat yang baru menetas akan mencari daun atau 
pucuk daun yang masih muda, kemudian menyerang daun teh yang lebih 
tua, akhirnya daun teh tergulung atau terlipat.  Pada serangan yang berat 
perdu teh menjadi tidak berdaun sama sekali. 

e. Kerugian yang ditimbulkan : Berkurangnya produksi pucuk. 

f. Daur hidup : Telur diletakkan dalam satu kelompok antara 100 sampai 
150 butir pada bagian atas daun tua.  Ulat membuat sarangnya dengan 
menggunakan benang-benang sutera, biasanya satu daun satu tanda 
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yang dapat digunakan untuk membedakannya dari ulat penggulung daun 
lainnya ialah bagian kepala dari ulat ini berwarna hitam atau kecoklat-
coklatan.  Kepompong ulat dapat ditemukan pada gulungan daun yang 
digunakan sebagai serangannya.  Daur hidup  H. coffeaeria adalah : (1) 
periode telur : 6 – 11 hari,  (2) periode ulat : 5 – 6 minggu, dan (3) periode 
pupa : 7 – 10 hari.  Satu generasi memerlukan 5 - 6 minggu pada daerah 
rendah dan 7 – 8 minggu pada daerah tinggi. 

g. Pengendalian : 

1) Cara mekanis : dengan melakukan pemetikan daun yang terserang 
dan pengambilan kelompok telur. 

2) Cara hayati : dengan menggunakan musuh alami antara lain 
Macrocentrus homonae, Elasmus homonae, jamur penyebab Wilt 
disease dan bakteria. 

3) Cara kimiawi : dengan menggunakan insektisida yang diizinkan untuk 
mengendalikan hama ini. 

 
2.4.  Ulat penggulung pucuk (Cydia leucostoma) 
 
a. Bentuk ulat :  Ulat berukuran 2 – 3 cm, berada dalam gulungan pucuk 

daun teh. 

b. Bagian tanaman yang diserang : pucuk daun teh. 

c. Waktu penyerangan :  Serangan C. leucostoma terjadi sepanjang tahun, 
terutama pada tanaman teh yang baru tumbuh kembali, beberapa bulan 
setelah dipangkas. 

d. Gejala serangan : pucuk daun teh tergulung. 

e. Kerugian yang ditimbulkan : Tergulungnya pucuk daun teh 
mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. 

f. Daur hidup : Satu daur hidup C.  leucostoma pada ketinggi 250 m di atas 
permukaan laut : (1) periode telur : 5 hari, (2) periode ulat : 20 hari, dan 
(3) periode kepompong : 11 hari.  Satu generasi memerlukan 5 minggu. 

Pada ketinggian 1450 m di atas permukaan laut : (1) periode telur : 8 – 10 
hari, (2) periode ulat : 30 hari, dan (3) periode kepompong : 19 hari. 

g. Pengendalian : 

1) Cara mekanis : dengan melakukan pemetikan pucuk daun teh yang 
terserang. 
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2) Cara hayati : dengan menggunakan musuh alami seperti Apanteles. 

3) Cara kimiawi : dengan menggunakan insektisida yang diizinkan untuk 
digunakan guna mengendalikan hama ini (Tabel  6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEGIATAN BELAJAR  2 



 

SMK 
Pertanian  

 
Kode Modul 
SMKP1F01-

02DBK 

 

Mengidentifikasi Jenis dan Sifat Hama 33 

 
2.5.  Ulat api (Setora nitens, Parasalepida, Thosea) 
 
a. Bentuk ulat : ulat ini berbulu dan berukuran 2,5 cm. 

b. Bagian tanaman yang diserang : Daun muda dan daun tua. 

c. Waktu penyerangan :  Ulat api menyerang sepanjang tahun.  Serangan 
hama semakin berat pada kondisi musim kemarau. 

d. Gejala serangan : Pinggiran daun teh  seperti digigit sehingga bergerigi.  
Terkadang daun menjadi berlubang-lubang. 

e. Kerugian yang ditimbulkan : Berkurangnya produksi pucuk. 

f. Tanaman inang lain : dadap. 

g. Daur hidup : (1) periode telur : 7 hari, (2) periode ulat : 35 – 42 hari (5 – 6 
minggu), (3) periode kepompong : 21 hari (3 minggu), dan (4) periode 
dewasa : 3 – 12 hari. 

h. Pengendalian : 

1) Cara mekanis : pengumpulan kepompong dengan tangan. 

2) Cara hayati : penggunaan parasit Rogas, Wilt disease yang 
disebabkan oleh virus. 

3) Cara kimiawi : penggunaan insektisida yang diizinkan untuk 
mengendalikan hama ini (Tabel 1.8.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Pucuk teh terserang Helopeltis (kiri), Helopeltis (kanan). 
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Gambar 6. Kebun teh terserang   ulat jengkal (kiri), ulat jengkal (kanan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Daun the terserang tungau (a), daun teh yang tidak terserang   

(b) (kiri), tungau (kanan). 
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2.6.  Tungau jingga (Brevipalpus phoenicis) 
 
a. Bentuk dan warna : Tunggau jingga berukuran 0,2 mm dan berwarna 

jingga kemerah-merahan. 

b. Bagian yang terserang : Daun teh tua, khususnya bagian permukaan 
bawah daun dan bagian petiolus. 

c. Gejala serangan : Pada awal serangan terdapat becak-becak kecil pada 
pangkal daun. Tungau jingga akan membentuk koloni pada pangkal daun 
sekitar petiolus.  Pada serangan yang lebih lanjut serangan akan menuju 
ujung daun.  Kemudian daun menjadi berwarna kemerah-merahan  dan 
kering, akhirnya daun menjadi rontok. 

d. Waktu penyerangan : Terjadi sepanjang tahun.  Serangan semakin 
meningkat jika keadaan memungkinkan seperti pada musim kemarau. 

e. Kerugian yang ditimbulkan : Penurunan produksi pucuk, karena daun teh 
tua rontok sehingga tinggal ranting-ranting perdu teh.  

f. Daur hidup : telur = 14 hari, larva = 5 hari, protonim = 6 hari, deutonim = 
7 hari, dan dewasa = 33 hari. 

g. Tanaman inang lain :  Gulma yang ada di kebun teh khususnya yang 
berdaun lebar seperti sintrong dan babadotan. 

h. Pengendalian : 

1) Secara mekanis : dengan memangkas ringan atau berat perdu teh 
yang diserang. 

2) Pengendalian gulma yang merupakan inang dari tungau. 

3) Pemupukan yang berimbang dengan tidak memberikan  unsur 
nitrogen lebih banyak. 

4) Secara hayati : dengan penggunaan predator seperti Amblyseius. 

5) Secara kimiawi : dengan menggunakan insektisida yang diizinkan 
untuk mengendalikan hama tersebut (Tabel 1). 

 
 
2.7.  Insektisida dan akarisida yang dianjurkan      
 
Insektisida dan akarisida yang dianjurkan untuk pengendalian hama pada 
tanaman the seperti tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Daftar Insektisida dan Akarisida yang diizinkan untukdigunakan 
dalam pengendalian hama pada tanaman teh  
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2.8.  Tanaman Kelapa Sawit 
 
Kelapa sawit tergolong tanaman kuat.  Walaupun begitu tanaman ini juga 
tidak luput dari serangan hama dan penyakit, baik yang kurang maupun yang 
membahayakan.  Sebagian besar hama yang menyerang adalah golongan 
insekta atau serangga.  Tetapi ada beberapa jenis hewan dari kelompok 
mamalia  yang bisa menyebabkan kerugian tidak sedikit pada perkebunan 
kelapa sawit, disebabkan oleh beberapa  mikro organisme antara lain jamur, 
bakteri, dan virus. 
 
Tindakan pemberantasan/pencegahan dari hama dan penyakit pada 
prinsipnya dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ; 
 
1. Secara fisik/mekanik 

Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain pengambilan/ 
pengumpulan hama dan penyakit secara fisik/mekanis, pembongkaran 
dan pembakaran tanaman yang terserang, pembersihan kebun, 
gropyokan dan lain-lain. 
 

2. Secara biologis 
Dengan menggunakan binatang/organisme lain sebagai musuhnya, yaitu: 
• Parasit : mahluk hidup/organisme yang hidupnya tergantung pada 

mahluk hidup/organisme lain, seperti hama, serangga, 
binatang perusak, dan 

• Predator : mahluk hidup/organisme hama atau binatang lain yang 
merugikan. 

 
3. Secara Khemis 

 
Usaha pemberantasan dengan menggunakan bahan kimia yang berupa 
pestisida, antara lain fungisida, bakterisida, insektisida, nematisida, 
akarisida, dan lain-lain. 
 

Cara pemberantasan ini relatif cepat dan praktis, tetapi seringkali 
menimbulkan efek sampingan.  Sebab jika penggunaannya tidak hati-hati 
dapat membahayakan kesehatan manusia atau organisme lain, juga dapat 
mengganggu keseimbangan alam. 
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Tetapi bagamanapun usaha pencegahan akan selalu lebih baik daripada 
pemberantasan.  Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat beberapa 
hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit, serta 
beberapa usaha pencegahan maupun pemberantasannya. 
 
A.  H a m a 
 
1. Nematoda 

 
Gejala 
 
Daun-daun baru yang akan membuka menjadi tergulung dan tumbuh tegak.  
Selanjutnya daun berubah warna menjadi kuning dan mengering.  Terjadi 
pembusukan pada tandan bunga dan tidak membuka, sehingga tidak 
menghasilkan buah. 
 
Penyebab 
 
Nematoda  Rhadinaphelenchus cocophilus.  Hama ini menyerang akar 
tanaman kelapa sawit. 
 
Pemberantasan 
 
Pohon yang terserang diracun dengan natrium arsenit.  Untuk memberantas 
sumber infeksi, setelah tanaman mati/kering dibongkar lalu dibakar. 
 
2. Tungau  
 
Gejala 
Daun diserang berubah warna dari hijau menjadi perunggu mengkilat 
(bronz). Pesemaian atau pembibitan mengalami kerusakan. 
 
Penyebab 
Tungau merah (Oligonychus) yang panjangnya 0,5 mm.  Hidupnya di 
sepanjang tulang anak daun sambil mengisap cairan daun.  Hama ini  
membahayakan dan berkembang pesat dalam keadaan cuaca di musim 
kemarau. 
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Pemberantasan 
 
Penyemprotan dengan akarisida yang mengandung bahan aktif tetradifon 
75,2 g/l.  Contoh akarisida tersebut adalah tedion 75 EC yang disemprotkan 
dengan konsentrasi 0,1, 0,2 %. 
 
3. Pimelephila ghesquierei 
 
Gejala  
 
Adanya lubang atau ruangan pada daun muda bekas gerakan dari ulat hama 
ini.  Jika ada angin yang bertiup kencang, danun banyak yang patah. 
 
Penyebab 
 
Ngengat Pimelephila ghesquierei.  Telur penggerek ini ditempatkan di bawah 
daun yang belum membuka.  Beberapa  hari kemudian telur akan menetas 
menjadi larva berupa ulat yang berukuran 3 – 4 cm, berwarna merah tua dan 
berubah menjadi kekuning-kuningan sesuai dengan perkembangannya.  
Siklus dari telur sampai dewasa berlangsung selama 35 – 45 hari. 
 
Yang diserang ngengat ini biasanya tanaman berumur 3 – 5 tahun atau yang 
di pembibitan. 
 
Pemberantasan 
 
Serangan ringan dapat dibatasi dengan cara memotong bagian yang 
terserang.  Untuk tanaman yang terkena serangan cukup berat disemprot 
dengan parathion 0,02%. 
 
4. Ulat api 
 
Gejala 
Helaian daun berlubang atau habis sama sekali sehingga hanya tinggal 
tulang daunnya.  Gejala ini dimulai dari daun bagian bawah. 
 
Penyebab 
Setora nitens, Darna trima, dan Ploneta diducta merupakan hama pemakan 
daun ini.  Larva berupa ulat berwarna hijau dan pada punggungnya terdapat 
garis putih memanjang dari  kepala sampai ujung badan.  Ulat ini berukuran 
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panjang 20 – 25 mm.  Bulu kasar kaku yang ada pada punggungnya dan 
beracun.  Jika terkena tangan rasanya gatal dan panas. 
 
Pemberantasan 
Pada serangan ringan pemberantasan dilakukan secara manual, yaitu 
mengambil ulat-ulat dari daun dan memusnahkannya.  Pemberantasan 
secara khemis dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif triajofos 
242 g/l,  karbaril 85%, dan klorpirifos 200 g/l.  Beberapa contoh insektisida 
tersebut adalah Hostation 25 ULV,  Sevin 85 ES atau Dursban dan 
konsentrasi yang dianjurkan yaitu 0,2 – 0,3%.  Pada ini telah dikembangkan 
pengendalian larva  ulat  api secara biologis,  yaitu  dengan  penyebaran 
virus B. nudaurelia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar   8.  Ulat api (Setora nitens) menyebabkan kerusakan pada daun 
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Gambar  9.  Ulat api (Setora nitens) mengeluarkan cairan coklat dan menjadi 

lembek setelah terinfeksi virus B. Nudaurelia 
 
5. Ulat kantong 

 
Gejala 
 
Daun tidak utuh lagi, rusak, dan berlubang-lubang.  Kerusakan helaian daun 
dimulai dari lapisan epidermisnya.  Kerusakan lebih lanjut adalah 
mengeringnya daun yang menyebabkan tajuk bagian bawah berwarna abu-
abu dan hanya daun muda yang masih hijau. 
 
Penyebab 
 
Metisa plana, Mahasena carbetti, dan Crematosphisa pendula merupakan 
penyebab serangan ini.  Penyebaran  hama ini amat cepat, karena sifatnya 
yang “mobil”,  mudah berpindah dari satu daun ke daun lain atau dari satu 
pohon ke pohon lain.  Kerusakan akibat hama ini dapat menimbulkan 
penyusutan produksi sampai sampai 40% pada tahun pertama. 
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Pemberantasan 
 
Secara khemis dengan timah arsenat 2,5 kg/ha dalam 25 l air atau dengan 
insektisida  yang mengandung bahan aktif triklorfon 707 g/l, contohnya 
Dipterex 700 ULV.  Dosis penggunaan insektisida tersebut untuk tiap hektar 
areal perkebunan adalah 1,5 – 2 kg yang dilarutkan dalam 15 – 20 l air.  
Pemberantasan secara biologis dengan menyebarkan predator dan parasit.  
Beberapa jenis parasit yang sering dijumpai menyerang larva adalah 
Callimerus arcufer Brachymeria sp,  Apenteles sp, Fislistina sp., Caryphus 
inferus dan lain-lain.  Predator larva antara lain adalah Sycamus dichotomus. 
 
 
6. Belalang 
 
Gejala 
 
Daun tidak utuh, pada bagian tepinya tampak bekasa gigitan, terutama pada 
daun muda.  Bibit rusak, bahkan bisa patah. 
 
Penyebab 
 
Valanga nigicornis dan Gastrimargus marmoratus.  Meskupun kerusakan 
yang ditimbulkan tidak begitu serius, tetapi dalam populasi besar hama ini 
dapat menurunkan produksi. 
 
Pemberantasan 
 
Secara biologi, predator yang bisa memberantasnya antara lain burung. 
 
 
7. Kumbang 
 
Gejala 
 
Adanya lubang-lubang berbentuk taji pada daun muda yang belum membuka 
dan pangkal daun. 
 
Penyebab 
 
Oryctes rhinoceros.  Serangan hama ini cukup membahayakan jika terjadi 
pada tanaman muda, sebab jika sampai mengenai titik tumbuhnya 
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menyebabkan penyakit busuk dan mengakibatkan kematian.  Tetapi jika 
hanya makan bakal daunnya, hanya menyebabkan kerusakan pada daun 
dewasa. 
 
Pemberantasan 
 
Pencegahan dengan menjaga kebersihan kebun, terutama di sekitar 
tanaman.  Sampah-sampah dan pohon yang mati dibakar, agar  larva hama 
mati. 
 
Pemberantasan secara biologi dengan menggunakan jamur Metharrizium  
anisopliae dan virus Baculovirus oryctes .  Atau dapat juga dengan 
penyebaran predator seperti kumbang, lalat, semut, rayap, tokek, ular, dan 
burung. 
 
8. Penggerek tandan buah 
 
Gejala  
 
Buah muda atau buah tua terlihat berlubang 
 
Penyebab 
 
Ngengat Tirathaba mundella.  Ulat hama ini berwarna  coklat muda sampai 
coklat tua dan mencapai panjang kurang lebih 4 cm.  Hama ini meletakkan 
telurnya pada tandan buah, dan setelah menetas, larvanya (ulat) akan 
melubangi buah kelapa sawit. 
 
Pemberantasan 
 
Secara khemis,  disemprot dengan insektisida  yang mengandung bahan 
aktif triklorfon 707 g/l atau endosulfan 350 g/l.  Insektisida tersebut antara 
lain adalah Dipterex 700 ULV dan Thio dan 35 EC dengan dosis 0,55 kg/ha 
yang dilarutkan dalam 370  l air.  Pemberantasan secara biologi dengan 
penyebaran predator dan lalat parasit. 
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9. Tikus 
 
Gejala 
 
Pertumbuhan tanaman tidak normal, terutama pada bibibit dan tanaman 
muda, karena jaringan-jaringan pada titik tumbuh rusak.  Pada tanaman 
dewasa yang sudah menghasilkan, terjadi kerusakan tandan dan bunga-
bunga yang masih muda. 
 
Penyebab 
 
Tikus (Rattus tiomanicus, Rattus sp).  Hama ini menyerang tanaman pada 
semua umur dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Tikus (Rattus tiomanicus) menyerang tanaman pada semua 

umur 
 
Pemberantasan 
 
Hama tikus pada umumnya sulit diberantas, karena daerah hidupnya sangat 
luas.  Pemberantasan bisa dilakukan secara emposan pada sarangnya.  
Secara biologi dengan predator seperti kucing, ular, burung hantu (Tyto alba) 
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Gambar 11.  Burung hantu (Tyto alba) sebagai predator dapat memberantas 

tikus secara biologis. 
 
 
10. Hama lainnya 
 
Sekaub tikus, beberapa jenis mamalia lain yang merupakan hama kelapa 
sawit adalah tupai, babi hutan, dan lain-lain. 
 
 
3.  Faktor yang mempengaruhi populasi dan kehidupan hama 
 
3.1. Pola tanam : 

Urutan penanaman atau pergiliran jenis tanaman yang ditanam selama satu 
tahun akan mempengaruhi populasi satu jenis hama pada setiap jenis 
tanamannya. 

 
Penanaman padi terus menerus, tiga kali tanam setahun dan waktu tanaman 
tidak serempak dari sejak persemaian sampai penanaman untuk satu 
wilayah penanaman, akan dijumpai tanaman padi dengan umur yang 
berbeda-beda sepanjang tahun.  Keadaan ini sangat menguntungkan 
perkembangan populasi hama-hama tertentu, karena senantiasa tersedia 
makanan, tempat bersembunyi, dan tempat berkembang biak hama. 

 

KEGIATAN BELAJAR  2 



 

SMK 
Pertanian  

 
Kode Modul 
SMKP1F01-

02DBK 

 

Mengidentifikasi Jenis dan Sifat Hama 46 

Penanaman varietas unggul dalam areal luas mengakibatkan 
keanekaragaman menjadi berkurang, sehingga kesetabilan ekosistem 
menjadi berkurang.  Tidak semua varietas unggul padi tersebut tahan 
terhadap berbagai hama.  Pemakaian varietas padi unggul (monogenic 
restance) mengakibatkan seleksi yang kuat terhadap populasi hama/penyakit 
tertentu, sehingga populasi tersebut didorong untuk menyeleksi dirinya 
berkembang menjadi ras baru yang mampu menghancurkan varietas yang 
semula tahan. 
 
Pola tanam padi rendengan yang ditanam pada musim hujan disusul dengan 
padi gadu yang ditanam pada musim kemarau setelah itu diikuti tanaman 
palawija, pada daerah pengairan teknis yang teratur, akan meningkatkan 
perkembangan hama padi pada tanaman musim kemarau karena 
perkembangan hama diawali sejak padi rendengan tidak terputus ratai 
makanannya sampai musim tanam berikutnya. 
Pola tanam pada daerah yang mempunyai pengairan teknis sebaiknya 
digunakan pola tanam Padi rendengan, palawija berumur pendek, dan Padi 
gadu.  Perkembangan awal hama yang terjadi pada tanaman padi 
rendengan akan terputus dengan tanaman palawija, sehingga hama yang 
timbul pada padi berikutnya tidak meledak melampaui ambang batas 
ekonomi. 

  
3.2. Sistem tanam Tumpang Gilir 
 
Sistem tanam tumpang gilir adalah perpaduan antara sistem tanam 
Tumpang Sari dengan Pergiliran Tanaman yaitu penanaman dua atau lebih 
jenis-jenis tanaman yang ditanam secara bersamaan, berselang seling 
antara satu dengan yang lainnya atau berurutan pada waktu musim tanam 
yang sama. 
 
Sistem tanam tumpang gilir mempunyai keuntungan dari aspek ekonimis 
maupun teknis budidaya.  Dari aspek ekonomis diperoleh keuntungan dari 
keanekaragaman hasil yang diperoleh pada satu satuan waktu yang sama, 
kekurangan hasil  dari satu jenis tanaman akan ditutupi oleh hasil tanaman 
yang lainnya,  diharapkan hasil secara keseluruhan yang diperoleh dari per 
satuan tanaman.  Kegagalan satu jenis tanaman akibat serangan hama akan 
ditutupi oleh hasil dari tanaman lainnya yang tidak peka terhadap hama 
tersebut. 
 
Keuntungan secara teknis budidaya antara lain adanya manejemen 
penggunaan lahan diantaranya biaya pemeliharaan satu jenis tanaman 
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sekaligus berlaku untuk jenis tanaman lainnya, mengontrol serangan hama, 
pemberian pupuk, mengatur pengairan, penyiangan, dan panen secara 
bertahap.  Serangan hama akan tersebar ke setiap tanaman dengan 
intensitas yang relatif rendah dibandingkan dengan sistem tanam 
monokultur, sehingga teknik pengendalian hama lebih sederhana dan lebih 
berhasil guna (efisien) dan lebih berdaya guna (efektif). 
 
 
3.3.  Penggunaan Pupuk Nitrogen 
 
Untuk mendapatkan hasil per hektar yang tinggi, petani cenderung memakai 
pupuk nitrogen dalam dosis sangat tinggi.  Penggunaan pupuk nitrogen 
dalam dosis ini mempunyai korelasi positif dengan peningkatan populasi 
wereng atau mungkin hama lain. 
 
3.4.  Penggunaan Pestisida yang tidak tepat 
 
Untuk menekan  serangan hama, umumnya petani banyak menggunakan 
pestisida.  Tetapi keterampilan petani dalam mengaplikasikan pestisida 
masih terbatas sekali, terutama teknik penyemprotan tanpa 
mempertimbangkan  jenis, kondisi, kemampuan alat semprot yang dipakai, 
alat semprotan tidak pernah dikalibrasi terlebih dahulu karena tidak punya 
pilihan lain. 
 
Penggunaan pestisida yang tidak tepat dosis, jenis, dan waktu akan 
memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan, membunuh musuh alami 
hama dan serangga lain yang bukan sasaran, akan menyebabkan timbulnya 
kasus  resistensi, resurgensi, peledakan hama jenis lain, dan bahaya bagi 
manusia dan pencemaran lingkungan hidup. 
 
 
4.  Mengamati dan Mencata Serangan Hama Vertebrata dan Invertebrata 
 
Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman umumnya dapat dibagi atas 2 
golongan besar yaitu hama vertebrata (hewan bertulang belakang) dan hama 
invertebrata (hewan yang tidak bertulang belakang, seperti serangga). 
 
Yang termasuk hama vertebrata antara lain : dari golongan mamalia 
(binatang menyusui) seperti tikus, kalong/kelelawar, bajing, kera, landak, dan 
dari golongan burung terdiri dari atas berbagai jenis burung. 
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Beberapa dari hewan di atas baru disebutkan sebagai hama bila merusak 
tanaman yang dibudidayakan manusia dan menimbulkan kerugian. 
 
Hama Tikus 
 
Gejala serangan pada tanaman padi : pada stadia vegetatif batang muda 
putus akibat gigitan, titik tumbuh merupakan makanan yang paling 
disukainya. 
 
Pada stadia generatif bulir-bulir padi yang muda sampai yang masak 
dihabiskannya.  Pada petakan sawah hama ini akan menyerang bagian 
tengahnya dulu, bagian-bagian pinggir tidak diganggunya. 
 
Tikus-tikus tersebut membentuk sarang pada pematang, tanggul-tanggul 
dekat sawah yang sedang dikerjakan petani, lorong dibuat berbelit-belit dan 
pada pintu lorong biasanya ditutup dengan tanah sungkuran.  Tikus rattus 
brevicandatus,  sedang yang menyerang tanaman lahan kering biasanya 
jenis rattus-rattus concolor ephipium .  Tikus sawah juga menyerang palawija 
yang ditanam di sawah dan sekitarnya. 
 
Pada tanaman pangan yang lain seperti kacang tanah, jagung, cabai dan 
sebagainya, tikus menyerang buah atau biji-biji dari tanaman tersebut. 
 
Jenis burung yang sering menyebabkan kerusakan tanaman antara lain : 
burung gelatik, burung merpati, dan sebagainya. 
 
Burung tersebut memakan padi yang sedang masak di sawah atau biji-biji 
yang baru ditanam atau juga mengambil daun-daun tanaman untuk membuat 
sarang. 
 
 
Lembar Kerja 2. Mengamati dan mencatat hama vertebrata dan invertebrata. 
 
1. Alat  :  

1. Patok-patok untuk memberi batas lahan dan menentukan tanaman 
contoh 

2. Hand counter 
3. Alat tulis 
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2. bahan :   

1. Pertanaman yang terserang hama tikus dan/atau burung. 
 
 
Langkah Kerja : 
 
Saudara akan dibawa ke kebun petani pada lahan pertanaman yang 
terserang hama tikus dan lahan pertanaman lain yang terserang burung. 
 
• Lakukan pengamatan pada hama tikus : 
 
1. Tanaman apa saja yang diserang dan tentukan juga stadia tanaman 

tersebut 
2. Sebutkan/tuliskan ciri-ciri kerusakan tersebut (atau menggambarkan 

dengan sket). 
 
• Hitung intensitas serangan dengan cara : 
 
1. Bila kerusakan tanaman rusak total (mati) : 

Hitung tanaman  yang rusak (n) dan hitung jumlah tanaman keseluruhan 
(N). 
 n 
% kerusakan =  x  100 % 
 N 
 

2. Bila kerusakan tersebut hanya sebagian tanaman saja (misal pada cabai, 
hanya cabai yang masak yang dimakan) : 
 
Tentukan  dulu sampel tanaman yang akan diamati, + 10 % dari jumlah 
tanaman. 
 
Dari masing-masing tanaman hitung % buah yang habis dimakan 
(dirusak). 
 
 Σ   % kerusakan 
% kerusakan =  x  100 % 
 jumlah tanaman sample 
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Pemgamatan pada hama burung : 
 
- Tentukan pada tanaman apa saja hama tersebut menyerang dan 

tentukan juga bagian tanaman yang mana yang diserang. 
- Sebutkan/tuliskan/gambarkan ciri-ciri kerusakan dari masing-masing 

tanaman yang disebabkan oleh hama burung tersebut. 
- Hitung intensitas serangan dengan cara : 

1. Bila kerusakan yang terjadi total sifatnya misal benih yang baru 
ditanam yang dimakan, maka rumus yang dapat dipakai adalah : 
 

 n 
% kerusakan =  x  100 % 

 N 
 
n = jumlah benih yang rusak 
N = jumlah seluruh tanaman (benih)  
 
 

2. Bila kerusakan tersebut hanya sebagian saja misal pada padi yang 
bermalai/berbulir.  Tentukan dulu banyak tanaman yang akan diamati 
dan hitung % bulir yang hilang dari tiap tanaman sam ple. 
Buat rata-rata  dan  % kerusakan tersebut. 

3. Lakukan pengamatan tersebut pada waktu praktikum yang telah 
ditentukan. 

4. Tiap mahasiswa harus mendapatkan paling sedikit 2 macam tanaman 
yang terserang hama vertebrata. 

5. Data intensitas serangan hama dari tiap siswa digabung dan dirata-
ratakan menjadi data grup. 

6. Serahkan penyelesaian tugas Saudara  pada instruktur 1 minggu 
setelah praktikum ini. 

7. Jawaban pertanyaan di bawah ini dilampirkan pada tugas tersebut. 
 
 
Lembar kerja 2. 
 
1. Bila pada pertanaman saudara ada ayam tetangga yang datang dan 

merusak pertanaman tersebut.  Apakah ayam tersebut berfungsi sebagai 
hama ? 
Beri alasan jawaban saudara dengan menguraikan definisi hama. 
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2. Wereng coklat selain merusak tanaman padi sawah karena nimfa dan 
inangnya mengisap cairan tanaman .  Secara tidak langsung menularkan 
penyakit virus, 

3. Sebutkan beberapa  cara pengenalian hama tikus yang saudara ketahui 
dan mana yang sesuai untuk lahan yang saudara amati dalam praktikum 
ini. 
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Lembar Informasi 

 

MENGAMATI DAN MENCATAT AGEN PENGENDALI ALAMI 

 

1.  Pengertian dan peranan agen pengendali alami 

 

Hama dalam kehidupannya sebagai serangga juga mempunyai musuh alami, 
antara lain organisme hidup seperti parasit, predator, parasitoid, dan hiper 
parasit. 

Parasit adalah organisme yang hidup  pada organisme hidup lain dan 
merugikan organisme hidup yang ditumpanginya, tanpa langsung 
membunuhnya atau memakannya.  Sedang predator adalah  musuh hama 
yang langsung memakannya.  Hiper parasit yaitu parasit  pada parasitoid. 

Dalam usaha pengendalian hama, penggunaan musuh alami merupakan 
salah satu tindakan yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat 
pertimbangan pertimbangan berbagai keuntungan dan kelebihan  
dibandingkan dengan cara-cara yang lainnya. 

 

2.  Jenis agen pengendali alami 

 

Penggunaan parasi dan predator untuk pengendalian hama tanaman 
perkebunan yang telah dilakukan di Indonesia antara lain ; 

- Trichogramma spp  untuk mengendalikan penggerek batang (chilo spp.) 
pada tebu. 

- Tetrastikchodes brontispae untuk mengendalikan hama kumbang janur 
(Brontispa longisima) pada kelapa. 

- Leefmansia bicolor untuk mengendalikan hama belalang Sexava sp., dan 
sebagainya. 

- Musuh alami ula1 Zeuzera pada tanaman coklat. 
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3.  Musuh alamiah 
 

Ulat Zeuzera mempunyai beberapa macam musuh alamiah atau parasit yang 
beberapa diantaranya yang sudah dikenal adalah : 

a. Sebangsa lebah (=Wasp= sluip wesp) 

b. Sebangsa lalat 

c. Semacam penyakit 

d. Semacam burung pelatuk yang memakan Zeuzera yang menyerang jati. 

e. Semacam lebah-lebah kecil. 

 

1) Lebah parasit Zeuzera 

Yang diserang oleh lebah parasit yang ukurannya kecil ini adalah ulatnya 
yang masih hidup.  Gejala adanya serangan ini ialah menjadi lumpuhnya 
ulat yang terserang.  Pada badan ulat Zeuzera, di dalam atau di luar 
tubuhnya nampak adanya tempayak (larva).  Bila dipiara dalam sangkar-
kasa, beberapa hari kemudian keluarlah kepompongnya yang berbentuk 
lonjong-memanjang , berselaput putih kotor atau abu-abu, tidak tembus 
cahaya.  Dari padanya kemudian menetaslah beberapa ekor lebah kecil 
yang dadanya berwarna merah, kepala, perut, kaki dan sungutnya 
berwarna hitam dan sayapnya seperti selaput yang bening dengan urat-
urat hitam.  Lebah yang agak besar berpenyengat  diekornya sepanjang 2 
mm, sedang panjang badannya + 5 mm.  Lebah yang agak kecil  tanpa 
ulat penyengat, panjang badannya + 3 mm. 

Kemungkinan besar lebah-parasit ini adalah Amysoma zeuzera.  Sedang 
variasi yang terdapat pada kedua macam lebah di atas diduga dari 
perbedaan  kelaminnya, jantan dan betina. 

Serangan parasit terhadap zeuzera diduga terjadi pada waktu ulat 
Zeuzera sedang keluar dari terowongan-gerekan yang lama, untuk 
pindah membuat terowongan-gerekan yang baru.  Tempayak lebah ini 
memakan isi perut ulat Zeuzera hingga habis.  Lebah Amyosoma zeuzera 
ini termasuk familia Braceonidae dari Ordo Hymenoptera.  
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2) Lalat parasit 

Dari bangsa lalat ada pula yang merupakan parasit bagi ulat Zeuzera.  
Kepompong dari lalat ini berbentuk seperti tong.  Tempayaknya hidup dari  
lalat isi perut ulat.  Ada dua macam lalat parasit yang dikenal, ialah 
Sturmia chatterjeeana dan Eucarcelia lockiana Towns.  Keduanya dari 
familia Tachinidae, Ordo Diptera. 

3) Jamur parasit 

Di Jawa dijumpai pula semacam penyakit jamur yang menyerang ulat 
Zeuzera.  Semula ulat yang terserang menjadi lumpuh, kemudian 
warnanya memucat dan menjadi pipih seperti terpencet.  Lama-lama 
menjadi kering dan kaku.  Penyakit ini sukar menular pada ulat lainnya. 

Di lapangan baru dijumpai satu kali, seekor ulat Zeuzera yang 
panjangnya + 4 cm dalam keadaan kaku dan memipih serta keras.  
Warna sudah kehitaman sedang titik-titik di punggung yang merupakan 
ciri khusus ulat zeuzera hanya tampak samar-samar. 

4) Burung pelatuk 

Pada beberapa cabang jati dan laban yang terserang zeuzera, dijumpai 
adanya lubang-lubang kecil yang bentuknya segi-panjang, yang 
menembus sampai pada terowongan-gerekan zeuzera.  Ada 3 sampai 5 
lubang yang berderet dari bawah, sedikit di atas lubang masuk gerekan, 
ke atas, sampai ulat-ulat zeuzera diketemukan.  Lubang-lubang empat 
persegi panjang itu diduga dibuat oleh semacam burung pelatuk yang 
berburu ulat untuk memakannya. 

5) Labah-labah kecil 

Labah-labah kecil yang dipiara dalam sangkar dan diberi umpan ulat 
zeuzera yang besar badannya 1 mm panjang 10 mm.  Ulat segera 
diterkamnya dan diisap habis dalam waktu 3 jam.  Hanya, di alam bebas, 
adanya kemungkinan perjumpaan antara ulat zeuzera kecil dengan 
lebah-lebah ini, belumlah diketahui. 

Labah-labah ini juga saling makan sesamanya. 
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Hama tanaman yang menyerang berbagai komoditas umumnya berupa 
serangga.  Sifat khas serangga umumnya tertarik kepada cahaya, maka 
cahaya tersebut sering digunakan untuk menangkap serangga.  Maksud 
penangkapan serangga yaitu untuk memonitor keadaan serangga di suatu 
daerah pertanaman, khususnya serangga yang berperan sebagai hama 
tanaman.  Namun selain untuk meminitor hama juga dapat digunakan untuk 
memonitor musuh-musuh alami dari hama tersebut.  Jenis perangkap hama 
lainnya yang juga sering digunakan di pertanaman khususnya di pertanaman 
sayur-sayuran adadalah water trap, sticky trap, dan yellow trap. 

Water trap dan sticky trap biasanya menggunakan sex-pheromone sebagai 
attractant dari serangga, sedangkan yellow trap menarik serangga yang 
menyenangi warna kuning  misalnya hama Myzus persicae pada kentang 
dan kubis. 

Hama yang menyerang tanaman padi, jagung, kedelai sering menimbulkan  
kerugian yang sangat berarti, oleh karena itu perlu diamati secara periodik 
keberadaannya mulai dari jenis hama, stadianya, jumlah populasi dan 
perkembangan dari satu waktu ke waktu yang lain. 

Dengan diperolehnya data tentang keadaan serangga tersebut akan 
diperoleh pula informasi mengenai : 

- Tanda khusus serangga hama 

- Bagaiamana perubahan bentuk serangga itu (metamorfosa) 

- Mengestimasi (menduga) data-data kepadatan populasi 

- Pengamatan musuh-musuh alami (parasi, predator) 

- Mengestimasi kapan terjadinya serangan yang berat dengan cara melihat 
stadia serangga tersebut. 

 

Apabila digunakan alat perangkap cahaya, sumber cahayanya bisa 
menggunakan lampu yang sinarnya putih, kuning (mercury) atau lampu 
minyak tanah.  Pada umumnya yang digunakan adalah yang sinarnya putih 
karena jangkauan sinarnya jauh.  Apabila akan menggunakan light trap, 
meletakkannya harus jauh dari lampu penerangan jalan, lampu perumahan, 
agar serangga tidak terbang ke segala arah.  Biasanya jaraknya + 500 m. 

Sebaiknya dalam sistem lampu yang digunakan adalah yang otomatis, 
artinya walaupun pagi atau siang hari, tetapi udaranya mendung/hujan/gelap 
maka lampu otomatis akan menyala. 
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Tujuan menggunakan alat perangkap cahaya ada dua : 

1. Untuk memonitoring keadaan serangga hama/bukan hama. 

2. Untuk mengendalikan serangga hama 

 
Apabila  tujuan kita untuk memonitoring, maka zat cair yang digunakan untuk 
menangkap serangga adalah air + bubuk detergent atau alkohol 70%, 
maksudnya serangga tidak dapat terbang lagi dan juga tidak rusak agar 
mudah diidentifikasi.  Tetapi bila tujuannya adalah pengendalian hama, maka 
zat cair yang digunakan adalah larutan insektisida, jadi serangga langsung 
mati/rusak.  Karena tujuan praktek  lapang ini adalah untuk memonitoring 
/meramal serangga hama maka kita gunakan air + bubuk detergent/alkohol 
70 %. 

Beberapa hama penting yang mudah ditangkap menggunakan light trap 
antara lain wereng, penggerek batang padi, penggerek tongkol jagung, 
penggerek polong kedelai.  Pengambilan serangga yang terperangkap 
sebaiknya dilakukan pagi hari, kemudian air diganti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Light Trap 
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Lembar Kerja 3. MENANGKAP HAMA DAN AGEN PENGENDALI ALAMI 
DENGAN ALAT  PERANGKAP CAHAYA. 

 

1. Alat : 

- kayu, paku, gergaji, pegangan lampu, sekerup 
- Tabung plastik penampung serangga diameter 10 cm 
- Lampu (40 watt warna putih) 
- Corong dari plastik 
- Hand counter 
- Loupe 
- Pinset, kuas kecil 
- Kabel listrik + alat otomatis listrik 
- Botol-botol bekas selai untuk tempat serangga yang terperangkap (6 

buah untuk 6 kali pengamatan) 
- Alat tulis (kertas grafik, label) 
- Kertas pengamatan 
- Kertas saring 

 
2. Bahan : 

- Pertanaman padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai 
- Air  
- Bubuk detergent 
- Alkohol 70% (dimasukkan ke botol pengawet) 

 

Langkah Kerja 3.1. 

1) Membuat alat perangkap cahaya, satu kelompok satu alat perangkap. 

2) Setelah selesai, letakan alat perangkap cahaya pada tempat-tempat yang 
sudah ditetapkan oleh Guru/Instruktur dan alat mulai dioperasikan 
(dipasang). 

3) Tabung plastik berdiameter 10 cm diisi air + rinso, lampu dipasang 
otomatisnya. 

4) Pada keesokan harinya (pagi-pagi) lakukan pengamatan pertama. 

5) Tarik bagian corong + tabung plastik berdiameter 10 cm dari perangkat 
alat tersebut, kemudian corong dicabut. 
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6) Serangga yang tertangkap dikeluarkan dari tabung plastik perangkap, 
gunakan pinset dan kuas kecil, lakukan hati-hati, masukkan serangga-
serangga tersebut ke dalam botol pengawet yang telah disediakan.  Botol 
itu diisi dahulu dengan alkohol 70% + ½ bagian. 

7) Kemudian botol diberi label tanda yang ditulis tanggal pengamatannya. 

8) Setelah serangga terambil semua, air + rinso diganti yang baru, 
masukkan kembali corong pada tempat semula dan kembalikan ke 
perangkat  alat tersebut. 

9) Ulangi pekerjaan pengamatan seperti di atas sampai hari ke enam. 

10) Serangga yang terperangkap setiap pengamatan dimasukkan ke botol 
pengawet terpisah, jadi ada 6 botol hasil penangkapan serangga, masing-
masing diberi label/tanda tanggal pengamatan. 

 
 
Lembar Kerja 3.2. MELAKUKAN PENANGKAPAN HAMA DAN AGEN 

PENGENDALI ALAMI 
 
Alat dan Bahan : 
 
1. Alat : 

- Light –trap 
- Hand counter 
- Loupe 
- Alat tulis (kertas grafik, label) 
- Kertas pengamatan 
- Kertas saring 

 
2. Bahan : 
 

- Bahan pembelajaran tentang tanda-tanda khusus hama-hama utama 
tanaman pada sawah, padi gogo, jagung dan kedelai. 

- Air, bubuk detergent, alkohol 70%. 
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Langkah Kerja 3.2. 
 
1) Pelajari dahulu tanda-tanda khusus hama-hama utama tanaman padi 

sawah, padi gogo, jagung dan kedelai (di rumah) 

2) Keluarkan serangga yang terperangkap dari botol pengawet, karena 1 
kelompok anggotanya 6 orang, maka 1 botol  pengamatan oleh 1 orang 
anggota. 

3) Letakkan serangga pada kertas kering 
4) Pisahkan antara serangga hama dan serangga parasit/predator. 
5) Khusus serangga hama, pisahkan serangga-serangga tersebut sesuai 

dengan Ordo/Speciesnya (sesuaikan dengan tanda-tanda khusus 
serangga tersebut). 

6) Tulis pada tabel pengamatan (gabungan data dari 6 kali pengamatan 
pada 1 tabel pengamatan). 

 
Hari/tanggal pengamatan : ……………………………………… 
Jumlah serangga (Ordo/Species) : ……………………………………… 
Jumlah : ……………………………………… 
Blok pertanaman : ……………………………………… 

 
7) Setelah 6 hari pengamatan, buatlah grafik fluktuasi hama dengan data 

No. 6. 
8) Khusus untuk serangga-serangga musuh alami dicatat  Ordo/Speciesnya 

dan hitung jumlahnya. 

9) Memasang kembali light trap dan keesokan harinya sampai hari keenam 
dilakukan pengamatan lagi. 

10) Buatlah laporan tentang fluktuasi hama pada pengamatan 6 hari tersebut 
beserta grafiknya 

11) Sertakan pada tugas anda, jawaban dan pertanyaan di bawah ini. 
 

Pertanyaan : 
- Dilihat dari data, hama utama apa yang anda temukan ? 
- Coba anda ramalkan kapan kira-kira terjadinya serangan hama yang 

berat, dan pada stadia apakah serangan hama itu terjadi ? 
- Apakah anda temukan serangga-serangga musuh alami ?  Species 

apa yang paling banyak ? 
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Alat dan Bahan : 

1. Alat : 

- Light-trap 
- Hand counter 
- Loupe  
- Alat tulis (kertas grafik, label) 
- Kertas pengamatan 
- Kertas saring 

 
2. Bahan : 

- Bahan pembelajaran tentang hama utama padi sawah, padi gogo, 
jagung, dan kedelai. 

- Air, bubuk detergent 
- Alkohol 70% 

 

Langkah Kerja 3.3.  

1) Setelah mengumpulkan data 6 x  pengamatan dan digabungkan di suatu 
tabel pengamatan 

2) Hal-hal yang harus dilakukan dan diamati sama dengan langkah kerja 
terdahulu. 

3) Serangga-serangga hasil tangkapan minggu kedua dibuang atau 
dikoleksi, kemudian botol-botol dipakai untuk pengamatan ini, setiap botol 
untuk 1 kali pengamatan dan diberi label/tanda tanggal pengamatan. 

4) Setelah 6 hari pengamatan, pekerjaan selanjutnya sama dengan 
praktikum 3 jam kedua. 

5) Buatlah laporan tentang fluktuasi hama pada pengamatan 6 hari tersebut 
beserta grafiknya 

6) Kemudian buatlah laporan gabungan dari kedua hasil pengamatan anda 
(minggu kedua dan ketiga) serta bandingkanlah fluktuasi hama tersebut. 

7) Coba anda simpulkan, kira-kira bagaimana derajat kerusakan hama pada 
pertanaman tersebut ? 

8) Sertakan jawaban pertanyaan pada laporan ini 

9) Laporan harus masuk satu minggu sesudah praktek ini 
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Lembar Latihan 3. 
 

1. Apakah semua spesies serangga dapat tertarik oleh laight trap. 

2. Secara teoritis jenis agen pengendali hama alami pada tanaman 
perkebunan dan buah-buahan akan lebih banyak jenisnya yang diketahui 
para ahli dibandingkan dengan tanam semusim.  Jelaskan ! 

3. Ciri apa yang membedakan antara parasit dan predator. 
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1. Tanaman belum menghasilkan (TBM) pada lahan perkebunan yang 

pertumbuhannya normal dapat terserang hama berikut ini, kecuali : 

a. Orong-orong (Gryllotalpa Africana) 
b. Gangsir (Brachytripus portentus) 
c. Ulat tanah (Agrotis sp) 
d. Rayap (Calotremes militaris) 

2. Varietas unggul tahan wereng (VUTW) seperti PB 26 berarti : 

a. Selalu tahan terhadap serangan hama wereng coklat 
b. Selalu tahan terhadap serangan wereng hijau 
c. Tidak selalu tahan terhadap serangan hama wereng coklat 
d. Selalu tahan terhadap virus kerdil rumput dan kerdil virus kerdil 

3. Penggerek batang padi ada 4 jenis : 

Tryporiza inotata 
Tryporiza incertulas 
Citilo suppressalis 
Sessamia inferens 
Semuanya sama, kecuali 

a. Wilayah  penyerangannya 
b. Gejala serangannya 
c. Cara penyerangannya 
d. Menyerang batang padi 

4. Semua hama ini mempunyai kebiasaan menyerang organ tanaman yang 
khusus, kecuali : 

a. hama ulat buah tomat 
b. hama ulat penggulung daun teh 
c. hama cacing akar teh 
d. hama penggerek batang 

5. Semua binatang ini termasuk hama, kecuali : 

a. setora vitens 
b. Wilt disease 
c. Cydia leucostoma 
d. Brevipalpus phoenicis 
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Kunci Jawaban Lembar Latihan 1. 

1. Bekas gerekan Zeuzera pada batang coklat muda dikelilingi jaringan 
pembuluh kayu yang tumbuh kemudidan akibat  sel muda yang bersifat 
meristimatis. 

2. Biasanya pada binatang serangga ukuran kupu-kupu jantan lebih kecil 
dengan warna lebih cerah dibandingkan dengan yang betina. 

3. Sifat ulat tanah adalah fototropisme negatif atau menghindari cahaya 
matahari, maka keluarnya malam hari. 

 
Lembar kunci jawaban latihan 2. 
 
1. Bila ayam  tetangga hanya satu ekor atau beberapa ekor saja dan 

merusak, hanya beberapa rumpun saja maka ayam bukan hama. 

2. Padi gogo jarang diserang hama wereng karena lingkungan tempat 
tumbuh padi gogo tidak sesuai dengan syarat hidup wereng coklat. 

3. 1.  Gropyokan 
2.  Lubang sarang tikus diempos pakai belerang 
3.  iberi umpan dicampur  dengan racun tikus 
4.  Dipasang perangkap tikus 
5.  Disebar burung hantud sebagai predator 
6.  Jangan membunuh ular saah. 
7.  Setiap air tergenang diberi rancun-racun tikus. 

 
Kunci Jawaban Lembar Latihan 3. 
 

1. Tidak semua spemua species serangga tertarik oleh cahaya, hanya 
serangga yang kupu-kupunya termasuk kupu-kupu malam yang akan 
tertarik oleh cahaya Laight-Trap. 

2. Agen pengendali hama alami pada  ekosistem perkebunan akan lebih 
banyak karena siklus hidup hama dan agen pengendali hama alaminya 
tidak terputus dibandingkan dengan pertanaman semusim. 

3. Cirinya parasit ukuran tubuhnya lebih kecil dari hama sedangkan 
predator lebih besar daripada hamanya. 
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Kunci Jawaban Lembar Evaluasi 
 

1. d. rayap (calotremes militaris) 

2. c. tidak selalu tahan terhadap serangan hama wereng coklat 

3. a. wilayah penyerangannya 

4. a. hama ulat buah 

5. b. wilt disease 
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