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ABSTRACT
Production of rice in the lowland rice South Sumatra much decreased due attack of rice
pests as leafhoppers and ladybugs.The research about attack of leafhoppers and
ladybugsto rice plant in the lowland South Sumatra intend to know attack rate of
leafhoppers and ladybugsattacking of rice plantin the lowland rice South Sumatra. This
research used experiment method with applicationB. bassianamicoinsectiside. Application
and observations done to rice plant 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 hst. Pests found are
Schirpophaga sp., Cnaphalocrocis medinalis, Nilavarpata lugens, Lassus lanio, Recillia
dorsalis, Nephotettix spp., Leptocorixa acuta, Scotinophora inermicepis and ladybugs.
Attack percentage of leafhoppers occur to rice planting in vegetative phase higher than
generative phase. Attack ofLeptocorixa acuta and ladybugs occur in generative phase and
not occur in vegetative phase. Micoinsectiside could reduce attack percentage rate of
leafhoppers from 3,25% to 2,54% and attack percentage of Leptocorixa acuta from 3,49%
to 2,47%.
Key words : attack, leafhoppers and ladybugs, rice, lowland rice
ABSTRAK
Produksi tanaman padi di lahan rawa lebak Sumatera Selatan banyak mengalami
penurunan akibat adanya serangan hama padi seperti hama wereng dan kepik. Penelitian
mengenai serangan hama wereng dan kepik pada tanaman padi di sawah lebak Sumatera
Selatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat serangan hama wereng dan kepik yang
menyerang tanaman padi di lahan rawa lebak Sumatera Selatan. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen (percobaan) langsung dilapangan dengan
mengaplikasikan mikoinsektisida cair dan padat berbahan aktif B. bassiana. Aplikasi dan
pengamatan dilakukan pada tanaman padi berumur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 hst.
Serangga hama yang ditemukan yaitu penggerek batang padi (Schirpophaga sp.), hama
putih palsu (Cnaphalocrocis medinalis), belalang, wereng coklat (Nilavarpata lugens),
Lassus lanio, wereng zigzag (Recillia dorsalis), wereng hijau (Nephotettix spp.), walang
sangit (Leptocorixa acuta), kepinding tanah (Scotinophora inermicepis) dan sejenis kepik.
Persentase serangan hama wereng yang terjadi pada pertanaman padi fase vegetatif lebih
tinggi daripada fase generatif. Serangan walang sangit Leptocorixa acuta dan kepik terjadi
pada fase generatif dan tidak terjadi pada fase vegetatif.Mikoinsektisida mampu
menurunkan tingkat persentase serangan wereng dari 3,25% menjadi 2,54%, dan
persentase serangan walang sangitLeptocorixa acuta dari 3,49% menjadi 2,47%.
Kata kunci: serangan, wereng dan kepik, padi, sawah lebak
46

Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014, Palembang 26-27 September 2014
ISBN : 979-587-529-9

PENDAHULUAN
Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki lahan rawa lebak terluas di
Sumatera mencapai 2,98 juta ha (Suparwoto & Waluyo 2009). Produksi tanaman padi di
lahan rawa lebak ini seringkali mengalami penurunan produksi yang salah satu
penyebabnya ialah akibat serangan hama utama padi yaitu serangga hama seperti
penggerek batang padi, wereng, kepik dan walang sangit. Hama wereng merupakan hama
tanaman padi yang sangat merugikan yang menyerang pada fase vegetatif.
Populasi hama wereng dalam jumlah yang cukup tinggi dapat menyebabkan tanaman
padi mengalami kekeringan atau sering disebut dengan hopperburn yaitu tanaman padi
menjadi kering kuning kemerahan seperti terbakar. Pada periode tahun 2000-2005, luas
areal pertanaman padi yang terserang hama wereng coklat mencapai 20.000 ha per tahun
(Kartohardjono 2011). Menurut Laporan Instansi Pemerintah tercatat bahwa sampai bulan
Juni 2010 serangan hama wereng coklat mencapai 23.187 ha (Badan Litbang Pertanian
2010).
Serangan hebat tersebut dikarenakan kemampuan hama wereng ini dalam beradaptasi
dan dapat membentuk biotipe baru dengan sangat cepat serta mampu menularkan virus
kerdil rumput dan virus kerdil hampa yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman padi
menjadi lebih parah (Effendi 2009).
Selain wereng, kepik juga merupakan hama penting tanaman padi yang menyerang
pada fase generatif. Hama ini mulai menyerang ketika tanaman padi mulai berbunga
hingga matang susu. Kepik menyerang dengan menghisap cairan pada bulir padi hingga
menyebabkan bulir padi menjadi hampa. Serangan hama yang cukup tinggi dapat
menyebabkan tanaman padi gagal panen atau menurunkan kualitas gabah serta kuantitas
hasil produksi.
Walang sangit merupakan salah satu kelompok kepik yang merupakan hama yang
paling sering ditemui dipertanaman padi di daerah Sumatera terutama pada lahan rawa
lebak yang nonirigasi. Serangan hama walang sangit dapat menyebabkan kekurangan hasil
dan kerugian mencapai 50% (Kalshoven 1981). Kelompok kepik seperti kepinding tanah
juga selalu ditemui pada daerah rawa lebak dengan kondisi lahan yang selalu tergenang air
dan kelembaban yang tinggi.
Tingkat serangan hama wereng dan kepik di lahan rawa lebak Sumatera Selatan
belum terlalu cukup diketahui. Dalam penelitian mengenai serangan hama wereng dan
kepik pada tanaman padi di sawah lebak Sumatera Selatan ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat serangan hama wereng dan kepik yang menyerang tanaman padi di sawah lebak
Sumatera Selatan.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di sentra produksi padi Sumatera Selatan yaitu sawah
lebak di Desa Pemulutan, Pelabuhan Dalam Kabupaten Ogan Ilir.Penelitian ini
dilaksanakan dari bulan Mei hingga September 2012. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan metode eksperimen (percobaan) langsung dilapangan
dan menggunakan tanaman contoh secara diagonal. Kegiatan yang dilakukan dalam
penelitian ini ialah mengaplikasikan mikoinsektisida (kombinasi) cair dan padat berbahan
aktif Beauveria bassiana. Perlakuan yang dilakukan terdiri dari perlakuan kombinasi
(Mikoinsektisidacair
dan
padat
berbahan
aktif
Beauveria
bassiana)dan
perlakuankonvensional. Lahan perlakuan konvensional ialah lahan dengan budidaya
pertanaman padi yang biasa dilakukan petani padi dengan menggunakan insektisida
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sintetik.
Insektisida sintetik yang digunakan petani padi pada pertanaman padi
konvensional di sawah lebak Desa Pemulutan salah satunya mengandung bahan aktif
deltametrin dan propikonazol. Lahan yang digunakan masing-masing perlakuan yaitu
seluas 1 ha.Setiap 1 ha lahan dibagi menjadi 4 petak yang masing-masing petak ditentukan
tanaman contoh sebanyak 20 rumpun tanaman padi per petak yang kemudian akan diamati
serangan hama yang menyerang tanaman padi di areal tersebut.
Aplikasi perlakuan kombinasi (Mikoinsektisida cair dan padat), untuk aplikasi
mikoinsektisida cair mulai diaplikasikan pada saat tanaman berumur 10 hst (hari setelah
tanam), 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 hst yang diaplikasikan langsung pada tajuk tanaman
padi. Mikoinsektisida cair yang diaplikasikan sebanyak 4 L per ha. Penyemprotan
dilakukan 10 kali semprot per ha (1 tangki volume 15 L dengan mikoinsektisida 400 mL)
dan penyemprotan dilakukan pada saat sore hari menjelang malam. Sedangkan untuk
aplikasi mikoinsektisida padat dengan media pembawa kompos Trichoderma spp.
diaplikasikan pada saat tanaman padi berumur 10, 40 dan 70 hst. Aplikasi mikoinsektisida
padat ini dengan cara ditabur langsung pada permukaan tanah sebanyak 100 kg per ha.
Pengamatan persentase serangan wereng dan kepik dilakukan dengan pengamatan
langsung secara sengaja pada 20 rumpun tanaman contoh per petak. Serangan wereng dan
kepik dihitung dengan menggunakan rumus:
P = x 100%
Keterangan:
P : Persentase serangan masing-masing hama dalam satu petak (20 rumpun)
n : Jumlah batang terserang pada 20 rumpun yang diamati per petak
N : Jumlah batang pada 20 rumpun yang diamati per petak
HASIL
Serangga Hama Padi yang ditemukan pada Pertanaman Padi di Sawah Lebak
Sumatera Selatan. Serangga hama yang menyerang tanaman padi dan banyak ditemukan
pada areal persawahan di lahan rawa lebak Sumatera Selatan ini yaitu diantaranya
penggerek batang padi (Schirpophaga sp.), hama putih palsu (Cnaphalocrocis medinalis),
belalang, wereng dan sejenis kepik lainnya. Wereng yang ditemui yaitu terdiri dari wereng
coklat (Nilavarpata lugens), Lassus lanio, wereng zigzag (Recillia dorsalis), dan wereng
hijau (Nephotettix spp.). Sedangkan untuk kelompok kepik ditemukan walang sangit
(Leptocorixa acuta), dan kepinding tanah (Scotinophora inermicepis).
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Gambar 1. Serangga hama yang ditemukan pada pertanaman padi di sawah lebak Desa Pelabuhan
Dalam Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. (a) Penggerek batang padi (Schirpopagha sp.), (b)
Belalang Valanga spp., (c) Walang sangit L. acuta, (d) Kepik, (e) Kepinding tanah S. inermicepis,
(f) Lassus lanio, (g) Wereng zigzag R. dorsalis, (h) Wereng hijau Nephotettix spp.
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Gambar 2. Gejala serangan hama yang menyerang tanaman padi di sawah lebak Desa Pelabuhan
Dalam Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. (a) Serangan wereng, (b) serangan walang sangit, (c)
serangan kepinding tanah

Persentase Serangan Hama Wereng dan Kepik pada Pertanaman Padi di
Lahan Rawa Lebak Sumatera Selatan. Persentase serangan hama wereng yang terjadi
pada pertanaman padi fase vegetatif lebih tinggi daripada fase generatif. Serangan walang
sangit dan kepik terjadi pada fase generatif dan tidak terjadi pada fase vegetatif. Pada
tanaman padi umur 10 hst belum terlihat adanya serangan hama wereng dan walang sangit
baik pada lahan yang diberi perlakuan mikoinsektisida B. bassiana maupun lahan
konvensional. Setelah tanaman padi berumur 20-40 hst mulai terlihat adanya serangan dari
hama wereng namun belum ada gejala dari walang sangit. Serangan walang sangit mulai
muncul pada tanaman padi umur 60 hst baik dilahan yang diaplikasikan mikoinsektisida B.
bassiana maupun pada lahan konvensional. Serangan kepinding tanah mulai terjadi pada
tanaman padi umur 50 hst yaitu sebesar 0,22% pada lahan yang diaplikasikan
mikoinsektisida B. bassiana dan 0,24% pada lahan konvensional. Sedangkan kepik lainnya
mulai terdapat serangan pada tanaman padi umur 60 hst untuk lahan yang diaplikasikan
mikoinsektisida, namun pada lahan konvensional belum terdapat serangan dari jenis kepik
lainnya.
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Tabel 1. Serangan hama wereng dan kepik (%) di lahan yang diaplikasikan mikoinsektisida dan
konvensional pada tanaman padi umur 10-80 hst di sawah lebak
Umur padi

Spesies

Wereng
Walang sangit
10 hst
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
Walang sangit
20 hst
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
Walang sangit
30 hst
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
40 hst
Walang sangit
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
Walang sangit
50 hst
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
Walang sangit
60 hst
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
Walang sangit
70 hst
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
Walang sangit
80 hst
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Wereng
Walang sangit
Rata-rata
Kepinding tanah
Kepik lainnya
Keterangan: hst = hari setelah tanam.

Serangan Hama (%)
Mikoinsektisida
Konvensional
0
0
0
0
0
0
0
0
1,19
1,32
0
0
0
0
0
0
1,6
2,59
0
0
0
0
0
0
1,81
3,17
0
0
0
0
0
0
2,24
3,25
0
0
0,22
0,24
0
0
1,81
2,31
1,27
1,62
0,42
0,59
0,11
0
1,05
1,96
2,47
3,49
0,11
0,36
0,22
0,71
0,22
1,97
1,28
2,43
0
0,34
0,22
0,59
1,24
2,07
0,62
0,94
0,09
0,19
0,09
0,16

Serangan wereng tertinggi yaitu pada tanaman padi umur 50 hst yaitu pada lahan
yang diaplikasikan mikoinsektisida sebesar 2,24% dan di lahan konvensional sebesar
3,25%. Sedangkan serangan wereng terendah yaitu di lahan yang diaplikasikan
mikoinsektisida sebesar 0,22% pada tanaman padi umur 80 hst. Serangan walang sangit
tertinggi di lahan konvensional sebesar 3,49% dan di lahan yang diaplikasikan
mikoinsektisida sebesar 2,47% pada tanaman padi umur 70 hst. Pada tanaman padi umur
80 hst tidak terdapat serangan kepinding tanah pada lahan yang diaplikasikan
bioinsektisida, sedangkan pada lahan konvensional serangan kepinding tanah sebesar
0,34%.
PEMBAHASAN
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa persentase serangan hama wereng dan
kepik juga dipengaruhi oleh umur atau fase pertumbuhan tanaman padi. Serangan hama
wereng lebih tinggi pada fase vegetatif karena hama wereng menyerang bagian batang
tanaman padi yang masih muda, hama wereng memiliki tipe alat mulut menghisap atau
51

Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014, Palembang 26-27 September 2014
ISBN : 979-587-529-9

haustelata dengan cara menghisap cairan batang tanaman padi sehingga menyebabkan
gejala pada daun menguning akibat batang tanaman padi sudah terganggu. Sedangkan
serangan walang sangit dan kepik terjadi pada tanaman padi fase generatif, karena walang
sangit menyerang bulir padi yang masih matang susu dengan cara menghisap cairan pada
bulir padi sehingga menyebabkan bulir tanaman padi menjadi hampa. Tinggi rendahnya
serangan hama pada tanaman padi bergantung pada bagian tanaman padi yang diserang,
baik pada fase vegetatif atau pada fase generatif. Bagian tanaman padi yang diserang juga
berpengaruh terhadap populasi serangga hama tersebut. Sehingga dengan tingginya tingkat
populasi hama maka akan meningkat pula tingkat serangan pada tanaman padi oleh
serangga hama tersebut.
Gejala serangan hama wereng terlihat pada daun tanaman padi menjadi berwarna
jingga kekuningan dan tanaman menjadi kering (Gambar 2a). Serangan walang sangit
terlihat pada bulir padi yang berubah menjadi berwarna coklat kehitaman pada bekas
hisapan walang sangit dan bulir yang terserang menjadi hampa (Gambar 2b). Gejala
serangan kepinding tanah terlihat pada bagian pangkal batang berwarna coklat kehitaman
dan daun tanaman menjadi layu serta menggulung (Gambar 2c).
Pada tanaman padi berumur 20-40 hst terlihat adanya serangan hama wereng
namun belum terdapat serangan hama walang sangit, hal ini dikarenakan pada tanaman
padi umur 20 hst belum adanya bulir padi yang keluar dan pada tanaman padi umur 30-40
hst bulir padi masih belum berisi cairan dan belum matang susu sedangkan hama walang
sangit menghisap cairan pada bulir padi yang matang susu. Kepinding tanah mulai
menyerang tanaman padi ketika tanaman padi berumur 50 hst dan serangan meningkat
pada tanaman padi umur 60 hst, hal ini dikarenakan batang tanaman padi masih banyak
mengandung cairan namun batang tanaman padi belum terlalu keras sehingga kepinding
tanah dapat menghisap cairan batang tanaman padi. Setelah tanaman padi berumur 70 hst
serangan hama kepinding tanah mulai menurun karena batang tanaman padi sudah mulai
mengeras sehingga kepinding tanah sulit untuk menghisap cairan batang padi tersebut.
Pada tanaman padi umur 80 hst tidak terdapat serangan kepinding tanah.

KESIMPULAN
Mikoinsektisida mampu menurunkan tingkat persentase serangan wereng dari
3,25% menjadi 2,54%, dan persentase serangan walang sangit dari 3,49% menjadi 2,47%.
Aplikasi mikoinsektisida berbahan aktif B. bassiana mampu menurunkan tingkat serangan
hama wereng, walang sangit, kepinding tanah dan kepik lainnya dengan rata-rata serangan
yang lebih rendah dibandingkan lahan konvensional atau lahan yang tidak diaplikasikan
mikoinsektisida.
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