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 ABSTRACT

This research was conducted in Bula District, East Ceram Regency and in the Plant 
Pest Laboratory Faculty of Agriculture, Pattimura University, Ambon. The objectives 
of this research were to obtain data regarding important pests on food crops and 
its damage intensity in Bula District. Insect pests found on food crops are rice bug 
(Leptocorisa acuta) and white rice borer (Triporiza innotata) on paddy; grasshopper 
(Valanga nigricornis) and maize borer (Ostrinia furnacalis) on maize as well as army 
worm (Spodoptera litura) on peanut. Damage intensity caused by these pests were 
22,95% (rice bug), 3,30% (white rice borer); 10,65% (grasshopper),  25,65%  (stem 
borer) and 22,27% (army worm).
Key words: food crops, pests, damage intensity

PENDAHULUAN
Tanaman pangan merupakan komoditi 

pertanian yang penting karena menghasilkan 
bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok 
manusia. Dalam usaha budidaya tanaman pangan 
petani akan selalu berhadapan dengan gangguan 
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Banyak 
jenis OPT yang diketahui menyerang tanaman 
pangan sehingga menimbulkan kerugian baik 
kuantitas maupun kualitas sampai dengan 
kehilangan hasil panen. Kehilangan hasil 
akibat serangan OPT dapat mempengaruhi 
ketahanan pangan di tingkat regional maupun 
nasional. Dalam menangani berbagai gangguan 
OPT, Indonesia telah memiliki konsep dasar 
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang 
merupakan landasan strategis dan operasional 
di lapangan (Untung, 1995; Oka, 2005).  Dalam 
penerapan PHT digunakan kombinasi berbagai 
cara pengendalian yang kompatibel. Berbagai 
faktor ikut menentukan keberhasilan PHT di 
lapangan termasuk tersedianya data  hama 
yang akurat ( Untung, 1995; Oka, 2005). Untuk 
melaksnakan PHT secara tepat maka data awal 
berupa jenis hama penting yang menyerang serta 
intensitas kerusakan yang ditimbulkan haruslah 
diketahui dengan jelas

 Di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 
terutama kecamatan Bula, tanaman pangan yang 
diusahakan antara lain padi, jagung, kacang tanah, 
kedelai dan kacang hijau. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk memperoleh data tentang hama 
penting yang menyerang beberapa tanaman 
pangan serta intensitas kerusakan akibat serangan 
hama tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah 
sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan 
petani dalam melaksanakan pengelolaan hama 
tanaman pangan secara tepat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap 

yaitu penelitian lapangan di Kecamatan Bula, 
Kabupaten SBT serta penelitian laboratorium 
pada Laboratorium Hama Tumbuhan, Fakultas 
Pertanian Universitas Pattimura Ambon. Penelitian 
lapangan menggunakan metode survei, dimana 
penentuan desa sampel dilakukan secara purposif 
yaitu ditujukan pada desa – desa yang petaninya 
lebih banyak membudidayakan tanaman padi, 
jagung, dan kacang tanah.  Dalam menentukan 
tanaman sampel pada setiap desa diambil 5 petani 
yang mengusahakan tanaman padi serta masing-
masing 3 petani yang mengusahakan tanaman 
jagung dan kacang tanah. Untuk setiap komoditas 
pada setiap petani diambil 10 rumpun atau 10 
tanaman dan dilakukan secara acak sederhana. 

Pengumpulan data primer diperoleh 
dengan mewawancarai petani di lokasi dan 
pengamatan langsung di lapangan terhadap jenis 
hama, sistem kultur teknis (jarak tanam, sanitasi, 
pemupukan, pengendalian hama), keadaan tanah 
dan topografi. Data sekunder meliputi keadaan 
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curah hujan, suhu, kelembaban, intensitas cahaya 
diperoleh dari Stasiun Meterologi setempat. 
Untuk menghitung besarnya intensitas kerusakan 
dengan tipe kerusakan bervariasi (kerusakan pada 
daun jagung dan kacang tanah, walang sangit 
pada padi) digunakan rumus Natawigena, (1989) 
sebagai berikut :

dimana  
P  =  Intensitas kerusakan; 
n  =  Jumlah daun dari tiap kategori serangan;
v  =  Nilai skala dari tiap kategori serangan; 
Z  =  Nilai skala dari kategori serangan tertinggi
N  =  Jumlah daun yang diamati

Nilai skala untuk tiap kategori serangan 
dapat dilihat pada Tabel 1 . 

Tabel 1 . Kriteria Penilaian Intensitas Kerusakan 

Skala Persentase Kerusakan Kategori
0
1
2
3
4

0
1 < x ≤ 25
25 < x ≤ 50
50 < x ≤ 75

x > 75

Normal
Ringan
Sedang
Berat

Sangat berat
Untuk menghitung intensitas kerusakan 

dengan tipe kerusakan mutlak ( penggerek batang 
jagung, penggerek padi putih) digunakan rumus 
Natawigena (1989) sebagai berikut :

dimana: 
P  =  Intensitas kerusakan; 
a  =  Jumlah ruas/batang yang terserang; 
b  =  Jumlah ruas/ batang yang baik

Peneli t ian di  laboratorium Hama 
Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas 
Pattimura dilakukan untuk mengidentifikasi 
secara tepat jenis – jenis hama yang menyerang 
areal tanaman padi, jagung, dan kacang tanah 
yang diamati. Identifikasi ini dilaksanakan dengan 
melihat dan membandingkan tipe dan ciri – ciri 

hama yang dikumpulkan di lapangan dengan 
kunci determinasi serangga (Program Nasional 
Pelatihan dan Pengembangan Pengendalian Hama 
Terpadu, 1991) serta deskripsi pada pustaka 
(Kalshoven, 1981). Untuk keperluan identifikasi 
ini, maka semua  larva dan imago dari hama yang 
ada di areal pengamatan diambil / ditangkap 
kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik 
yang tersedia dan di bawah ke laboratorium.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan 

dan identifikasi di laboratorium ditemukan bahwa 
terdapat 5 jenis hama yang menyerang tanaman 
pangan di Kecamatan Bula yaitu 2 jenis  hama 
yang menyerang tanaman padi, 2 jenis hama yang 
menyerang tanaman jagung dan 1 jenis hama yang 
menyerang tanaman kacang tanah (Tabel 2).

Tabel 2.  Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman pangan di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian 
Timur (SBT).

No. Nama umum Nama Ilmiah (Ordo : Famili) Tanaman 
Inang

1. Walang sangit Leptocorisa acuta  Thunb. (Hemiptera : Alydidae)
Padi

2. Penggerek padi putih Tryporiza innotata Wlk.  (Lepidoptera : Pyralidae)
3. Penggerek batang Ostrinia furnacalis Guen. (Lepidoptera : Pyralidae)

Jagung
4. Belalang Valanga nigricornis Burm. (Orthoptera: Acridiidae)

5. Ulat grayak Spodoptera litura  F.  (Lepidoptera :Noctuidae ) Kacang tanah
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Pada tanaman padi di Unit Pemukiman 
Transmigrasi (UPT)-R ditemukan dua jenis hama 
yaitu walang sangit (L. acuta) dan penggerek padi 
putih (T. innotata) (Tabel 3). Serangga dewasa 
(imago) walang sangit berwarna hijau kuning 
kecoklatan dengan panjang 1,5 - 3 cm.  Gejala 
serangan yang ditimbulkan antara lain bulir 
padi yang sedang matang susu menjadi hampa 
karena disiap cairannya, kulit pada bekas tusukan 
terdapat bercak titik berwarna putih kemudian 
berubah menjadi coklat kehitaman (Kalshoven, 
1981; Pracaya, 2005).  Intensitas kerusakan 
tanaman padi akibat serangan walang sangit 
48,89% tergolong kategori sedang (Tabel 3). 

Larva penggerek padi putih (T. innotata) 
berwarna putih kehitaman, kemudian berubah 

warna menjadi putih kekuningan dan ngengat 
berwarna putih (Kalshoven, 1981; Pracaya, 
2005).  Pada fase vegetatif, ulat menggerek 
sampai ke titik tumbuh menyebabkan pucuk layu 
dan berwarna kuning yang dikenal dengan gejala 
“sundep”, sedangkan serangan pada fase generatif 
terjadi pada malai sehingga malai menjadi 
hampa yang dikenal dengan gejala “beluk”. 
(Kalshoven, 1981; Pracaya, 2007).  Intensitas 
kerusakan hama penggerek padi putih adalah 
sebesar 6,60% tergolong kategori ringan (Tabel 
3). Di desa Waymatakabo tidak ditemukan hama 
walang sangit dan penggerek  padi putih, karena 
saat pengamatan tanaman padi baru berumur 2 
minggu.

Tabel 3.  Intensitas Kerusakan (%) Tanaman Padi Akibat Serangan Hama di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram 
Bagian Timur (SBT).

Desa

Walang Sangit
(L. acuta)

Penggerek  Padi
Putih  (T. innotata)

IK(%)    Kategori IK(%)         Kategori

Unit  Pemukiman Transmgrasi  (UPT) R
Waymatakabo*

45.89           Sedang
0                 Normal

6.60                 Ringan
0                      Normal

Rerata 22,95           Ringan 3,30                 Ringan

    *  = Umur tanaman padi 2 minggu
Serangan yang terjadi oleh walang sangit 

maupun penggerek padi putih  dipengaruhi 
oleh irigasi yang kurang baik karena saat 
penanaman sampai menjelang pematangan bulir, 
irigasinya tidak lancar sehingga petani hanya 
mengharapkan turun hujan untuk membantu 
pertumbuhan tanaman padi. Luasan areal kurang 
lebih 50 ha dengan irigasi yang terganggu 
akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman 
termasuk ketahanan tanaman terhadap hama. 
Walaupun dilakukan pemupukan secara teratur 
dan pengendalian dengan pestisida (Darmabas, 
Decis 2,5 EC), tetapi sistem irigasi yang berjalan 
tidak normal menyebabkan tanaman tumbuh 
abnormal sehingga ketahanan tanaman menjadi 
lemah terhadap serangan hama. Selain itu 
penyiangan terhadap gulma yang ada di areal 
pertanaman tidak pernah dilakukan sehingga 
dapat menjadi inang perantara bagi hama-hama 
yang ada di areal pertanaman tersebut.  

Pada areal pertanaman jagung di UPT-Y 
dan desa Jakarta Baru ditemukan hama belalang 
(V. nigricormis) dan penggerek batang (O. 
furnacalis) (Tabel 4).  Nimfa maupun imago 
belalang berwarna hijau muda kekuning-
kuningan dengan panjang kurang lebih 44-72 mm 
(Kalshoven, 1981).   Gejala serangan dari hama 
ini yaitu terdapat bekas-bekas gigitan pada tepi 
daun sampai ke bagian tengah daun sehingga daun 
berlobang-lobang (Gambar 1). 

Gambar 1.  Gejala serangan belalang       
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Gambar 2. Gejala serangan hama penggerek pada 
tanaman jagung batang  (O. furnacalis)

Larva penggerek batang (O. furnacalis) 
berwarna kemerahan dengan bagian atas tubuh 
berwarna kecoklatan. Kerusakan utama biasanya 
disebabkan oleh larva tua yang menggerek buku 
antar ruas sehingga dapat menyebabkan batang 
patah/rebah  (Kalshoven, 1981). Larva menggerek 

ruas batang, ditandai dengan bekas-bekas gerekan 
berwarna coklat pada batang (Gambar 2). 
Intensitas kerusakan tanaman jagung oleh hama 
belalang di desa Jakarta Baru sebesar 17,99% dan  
di UPT-Y  sebesar 12,41%  keduanya tergolong 
kriteria ringan (Tabel 4). Intensitas kerusakan 
tananaman jagung akibat penggerek batang di 
desa Jakarta Baru sebesar 17,34%  dan di UPT-Y 
sebesar 3,97%  tergolong kriteria ringan (Tabel 
4).  Walaupun intensitas kerusakan tanaman 
jagung akibat kedua jenis hama tersebut pada 
kedua desa tersebut di atas tergolong ringan, 
namun perbedaan  intensitas kerusakan tersebut  
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 
teknik budidaya yang dilakukan petani. 

Tabel 4. Intensitas Kerusakan (%) Tanaman Jagung Akibat Serangan Hama di Kecamatan Bula, Kabupaten  
SBT.

Desa

Penggerek Batang
(O. furnacalis)

Hama Belalang
(V.nigricornis)

IK(%)    Kategori IK(%)       Kategori

Unit  Pemukiman Transmgrasi (UPT) Y
Jakarta Baru

3.97            Ringan
17.34          Ringan

12.41             Ringan
38.89             Sedang

Rerata 10,65          Ringan 25,65             Sedang

Pola tanam di desa Jakarta Baru bervariasi 
yaitu tumpangsari jagung – kacang tanah; jumlah 
tanaman per lobang 1 tanaman, lahan yang 
diusahakan sudah seringkali ditanami dengan 
jagung dan kacang tanah, dengan jarak tanam 1x1 
m. Umur tanaman jagung saat penelitian 85 hari. 
Di UPT-Y lahan usaha terletak pada hamparan 
yang luas dengan luasan masing-masing petani 
0,5 ha dan merupakan lahan yang baru dibuka, 
penanaman secara monokultur, jarak tanam teratur 
(1x1 m), jumlah tanaman per lobang 2 pohon.  
Areal pertanaman bersih dan pada pangkal batang 
dibumbun, penyiangan gulma teratur, dan umur 
tanaman 70 hari. Teknik budidaya yang berbeda 
ini misalnya di UPT-Y dilakukan pembumbunan 
pada tanaman jagung yang dapat menghambat 
peletakan telur dari hama belalang di tanah. 

Pada tanaman kacang tanah ditemukan 
ulat grayak (S. litura).  Larva hidup berkelompok, 
berwarna kehijau-hijauan dengan bintik-bintik 
hitam pada abdomen serta ditumbuhi bulu-bulu 
halus pada tubuhnya (Kalshoven, 1981).   Gejala 
serangan dari ulat grayak yaitu ulat memakan 
daun atau epidermis daun bagian atas sehingga 

tinggal tulang daun (Kalshoven, 1981, Pracaya, 
2007).  

Intensitas kerusakan tanaman kacang tanah 
akibat ulat grayak di desa Jakarta Baru sebesar 
26,96% tergolong kategori sedang, sedangkan 
di desa Dawang sebesar 14,58% tergolong 
kategori ringan (Tabel 5).  Beberapa faktor yang 
kemungkinan  menyebabkan perbedaan intensitas 
kerusakan tanaman kacang tanah pada kedua desa 
ini adalah keadaan pertanaman dan kultur teknis.  
Kondisi pertanaman di desa Jakarta Baru dan 
Dawang sangat bervariasi, ada yang monokultur 
dan ada pula yang tumpang sari dengan tanaman 
jagung.  Umur tanaman juga bervariasi,  di desa 
Jakarta Baru tanaman berumur 82 dan 45 hari 
sedangkan di desa  Dawang  30 dan 85 hari.  Jarak 
tanam 25x25 cm menciptakan kondisi iklim mikro 
yang sesuai untuk perkembangan ulat grayak.  Di 
desa Jakarta Baru intensitas kerusakan (26,96%) 
lebih tinggi dari desa Dawang (14,58%) (Tabel 5) 
kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sistem 
kultur teknis.
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Tabel  5. Intensitas kerusakan (%) Tanaman Kacang Tanah Akibat Serangan hama  di  Kecamatan Bula, Kabupaten 
Seram Bagian Timur (SBT).

Desa
Ulat Grayak (S. litura)

IK(%)                    Kategori
Jakarta Baru
Dawang

29.96                         Sedang
14.58                         Ringan

Rerata 22,27                         Ringan

KESIMPULAN
1. Jenis-jenis hama tanaman pangan yang 

ditemukan di Kecamatan Bula antara lain: 
walang sangit (L. acuta) dan penggerek 
batang padi putih (T. innotata) pada padi; 
belalang (V. nigricornis) dan  penggerek 
batang (O. furnacalis) pada jagung serta ulat 
grayak (S. litura) pada kacang tanah.

2. Intensitas kerusakan tanaman pangan 
akibat serangan hama tanaman pangan di 
Kecamatan Bula adalah : pada padi 22,95 
% (walang sangit) dan 3,30% (penggerek  
padi putih) tergolong kategori ringan; pada 
jagung 10,65% (belalang) kategori ringan 
dan  25,65% (penggerek batang) kategori 
sedang; serta pada kacang tanah  20,77% 
(ulat grayak) kategori ringan.

3. Sebagian besar petani di lokasi penelitian 
belum menerapkan teknik bercocok tanam 
yang baik. . 

REKOMENDASI
1. Perlu diupayakan peningkatan pengetahuan 

petani tentang teknik budidaya tanaman pan-
gan termasuk pengelolaan hama yang tepat 
melalui penyuluhan dan sekolah Lapangan 
Pengendalian Hama Terpadau (SL-PHT).

2. Khusus bagi Unit Pemukiman Transmigrasi- 
R yang merupakan sentra produksi beras 
perlu dilakukan perbaikan saluran irigasi 
agar membantu petani dalam usahatani 
tanaman padi.
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