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BAB I
TINJAUAN MATA KULIAH ILMU
HAMA DAN PENYAKIT HUTAN
A. Deskripsi Singkat
Mata kuliah Ilmu Hama dan Penyakit Hutan
merupakan mata kuliah yang sangat bermanfaat bagi upaya
untuk menjaga kesehatan hutan untuk pencapaian kelestarian
hutan. Perkuliahan ini secara umum bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa
program studi Kehutanan mengenai bagaimana mengenal
gejala dan tanda serangan penyakit maupun gejala kerusakan
tanaman akibat serangan hama serta mampu mendiagnosa
kerusakan yang terjadi dan memberikan jalan keluar bagi
upaya pengendalian kerusakan yang terjadi pada tegakan
hutan. Ibaratnya dokter yang menangani penyakit pada
manusia, mahasiswa Program Studi kehutanan juga dapat
menjadi dokter terhadap tegakan pohon yang tumbuh dalam
suatu kawasan hutan. Pada saat mahasiswa mampu
memahami kondisi kesehatan tegakan hutan, maka
mahasiswa juga diharapkan akan mampu mengambil
langkah pencegahan maupun tindakan pengendalian
terhadap kerusakan yang terjadi pada pohon, sehingga
diharapkan produktivitas pohon tetap terjaga yang pada
gilirannya akan berdampak secara ekonomi maupun ekologi.
Mata kuliah ini membicarakan dua hal utama yakni hama
dan penyakit yang menyerang tanaman hutan. Hama hutan
berbicara tentang semua organisme hidup termasukan
didalamnya serangga, manusia, burung, tikus, babi, dan
mamalia yang berpotensi merugikan tanaman secara
ekonomis dan mempengaruhi produktivitas tanaman hutan.
Penyakit hutan berbicara tentang penyebab penyakit karena
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faktor biotik, penyebab penyakit karena faktor abiotik,
konsep timbulnya penyakit, dan faktor-faktor lingkungan
yang berpengaruh terhadap kehadiran hama dan penyakit
serta bagaimana metode atau teknik pengendalian hama dan
penyakit hutan baik secara fisik, mekanik, kimia, silvikultur
maupun biologi.
B. Relevansi
Dengan mempelajari mata kuliah ilmu hama dan
penyakit hutan, mahasiswa dapat berpikir kreatif dan
termotivasi untuk mengelola hutan secara arif dan bijaksana
sehingga kerusakan hutan akibat serangan hama maupun
penyakit dapat dicegah sejak awal dan mahasiswa mampu
mengambil tindakan pencegahan mapun pengendalian
serangan hama penyakit secara efektif dan efisien dengan
beragam metode pengendalian kerusakan tegakan hutan baik
secara fisik, mekanik,kimia, silvikultur maupun biologi.
Mata kuliah ini terdiri dari enam pokok bahasan yang
saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan
nantinya akan menjadi dasar bagi mahasiswa dalan berpiikir
dan bertindak layaknya seorang dokter bagi pohon dalam
kawasan hutan dimana ketika menemukan gejala serangan
dan tanda penyakit, mahasiswa sudah sangat lincah
memberikan diagnosa terhadap kondisi kesehatan tegakan
dalam kawasan hutan baik hutan tanaman maupun hutan
alam.
C. Kompetensi
1. Standar Kompetensi
Pada akhir dari perkuliahan ini diharapkan agar
mahasiswa dapat mengetahui sejarah dan asal mulanya
perkembangan ilmu hama dan penyakit tanaman secara
global maupun di Indonesia, mengetahui defenisi dan
tujuan ilmu hama dan penyakit hutan, mampu
menjelaskan ruang lingkup serta memahami konsep ilmu
hama dan penyakit hutan secara benar. Selain itu juga
diharapkan mahasiswa semester VII ini dapat
2

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

menjelaskan penyebab penyakit karena faktor biotik dan
mekanisme pathogenesis serta teknik pengendalian
penyakit hutan. Selain menguasai tentang penyakit hutan,
mahasiswa setelai mengikuti perkuliahan ini dapat
menjelaskan dan menidentifikasi kerusakan tanaman
akibat serangan hama dan penyakit, menjelaskan
pengaruh lingkungan terhadap perkembangan serangga
hama serta menjelaskan faktor dalam dan luar yang
mempengaruhi kehadiran hama dan kerusakan tegakan
hutan akibat serangan hama dan mendiagnosanya serta
mampu menentukan langkah-langkah pencegahan
maupun pengendalian kerusakan tanaman akibat serangan
hama dan penyakit sehingga penyebab kerusakan tidak
berkembang lebih jauh dan tidak menimbulkan kerusakan
yang secara ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan
ekonomi petani hutan.
Mata kuliah ini mencakup dua hal utama yakni
hama dan penyakit yang menyerang tegakan hutan,
dimana konsep hama hutan berbicara tentang semua
organisme hidup penyebab kerusakan tegakan hutan
termasuk didalamnya serangga, manusia, burung, tikus,
babi, dan mamalia yang berpotensi merugikan tanaman
secara ekonomis dan mempengaruhi produktivitas
tanaman hutan. Konsep penyakit hutan berbicara tentang
penyebab penyakit karena faktor biotik, penyebab
penyakit karena faktor abiotik, konsep timbulnya
penyakit, dan metode pengendalian penyakit hutan. Selain
itu mahasiswa akan mempelajari konsep dan pengaruh
lingkungan terhadap perkembangan serangga hama dan
teknik pengendalian hama secara biologi, fisik dan
mekanik sehingga akhir dari perkuliahan ini, mahasiswa
akan mampu menjadi dokter pohon yang akan sangat
terampil mengenali setiap jenis kerusakan pada tanaman
akibat serangan hama maupun penyakit dan memberikan
rekomendasi untuk penyembuhan tanaman yang
terserang.

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

3

2. Kompetensi Dasar
Mengakhiri proses perkuliahan, mahasiswa
semester VII Program Studi Kehutanan Jurusan
Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
Ambon akan mampu untuk :
a. Menjelaskan konsep dasar perkembangan ilmu hama
dan penyakit tanaman hutan
b. Menganalisis penyebab penyakit pada tegakan hutan
akibat faktor biotik dan abiotik
c. Menganalisis kerusakan tegakan hutan akibat serangan
hama
d. Menganalisis penyebab timbulnya penyakit pada
tegakan hutan menurut konsep segitiga penyakit, segi
empat penyakit maupun segi lima penyakit.
e. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap perkembangan hama dalam kawasan hutan
baik hutan tanaman maupun hutan alam
f. Menerapkan metode atau teknik pengendalian
serangan hama dan penyakit baik pengendalian secara
fisik, kimia, silvikultur, mekanik maupun biologi.
3. Indikator
a. Kemampuan mahasiswa semester VII Program Studi
Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Pattimura Ambon dalam menjelaskan
kembali konsep dasar ilmu hama dan penyakit hutan
yang meliputi definisi dan tujuan dari ilmu hama dan
penyakit tanaman secara umum maupun tanaman
hutan serta sejarah dan perkembangan Ilmu Hama
Dan Penyakit Hutan yang diukur dengan indikator
kemampuan mahasiswa dalam :
1) Menjelaskan kembali defenisi dan tujuan Ilmu
Hama dan Penyakit Tanaman secara umum
2) Menjelaskan kembali defenisi dan tujuan Ilmu
Hama dan Penyakit Hutan
3) Menjelaskan kembali sejarah dan asal mulanya
perkembangan Ilmu hama dan penyakit hutan
4
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b. Kemampuan mahasiswa semester VII Program Studi
Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Pattimura Ambon dalam menganalisis
penyebab penyakit tanaman hutan akibat faktor biotik
maupun abiotik dapat diukur dengan indikator
kemampuannya dalam :
1) Mengenali kembali penyebab penyakit pada tegakan
hutan yang disebabkan oleh faktor
2) Mengidentifikasi kembali faktor biotik yang
menyebabkan tegakan hutan menjadi sakit
3) Mengdiskripsikan kembali
penyebab tegakan
hutan menjadi sakit yang disebabkan faktor biotik
dan faktor abiotik berdasarkan gejala dan tanda.
4) Mengenali kembali penyebab penyakit pada tegakan
hutan yang disebabkan oleh faktor abiotik
5) Mengidentifikasi kembali faktor abiotik yang
menyebabkan tegakan hutan menjadi sakit
6) Mengdiskripsikan kembali
penyebab tegakan
hutan menjadi sakit yang disebabkan faktor abiotik
berdasarkan gejala
c. Kemampuan mahasiswa semester VII Program studi
Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Pattimura Ambon dalam menganalisis
kerusakan tegakan hutan akibat serangan hama yang
dapat diukur dengan indikator kemampuannya dalam :
1) Menjelaskan kembali secara singkat pengertian
hama hutan
2) Mendeskripsikan kembali bentuk-bentuk kerusakan
akibat serangan hama
3) Menjelaskan kembali penggolongan serangga dan
hama berdasarkan ordo dan bagian tanaman yang
diserang dalam hutan
4) Mengenali dan menjelaskan kembali jenis hama dan
gejala serangannya pada tiap jenis pohon dalam
kawasan hutan
d. Kemampuan mahasiswa semester VII Program studi
Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
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Universitas Pattimura Ambon dalam menganalisis
faktor penyebab timbulnya penyakit pada tegakan
hutan menurut konsep segitiga penyakit, segi empat
penyakit maupun segi lima penyakit yang dapat diukur
dengan indikator kemampuannya dalam :
1) Menjelaskan kembali konsep segitiga penyakit, segi
empat penyakit dan segi lima penyakit
2) Menjelaskan kembali komponen-komponen dalam
segitiga penyakit, segi empat penyakit maupun segi
lima penyakit.
3) Menjelaskan kembali interaksi antara komponenkomponen dalam segitiga penyakit, segi empat
penyakit maupun segi lima penyakit.
e. Kemampuan mahasiswa semester VII Program studi
Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Pattimura Ambon dalam menjelaskan
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan hama dalam kawasan hutan baik hutan
tanaman maupun hutan alam yang diukur dengan
indikator kemampuannya dalam :
1) Menjelaskan
kembali faktor dalam yang
berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan
hama dalam kawasan hutan
2) Menjelaskan kembali faktor luar yang berpengaruh
terhadap kehidupan dan perkembangan hama dalam
kawasan hutan
f. Kemampuan mahasiswa semester VII Program studi
Kehutanan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Pattimura Ambon dalam menerapkan
pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit
melalui pengendalian secara fisik, mekanik maupun
biologi yang diukur dengan indikator kemampuannya
dalam :
1) Menjelaskan kembali dan mengaplikasikan metode
pencegahan dan pengendalian serangan hama dan
penyakit secara fisik mekanik

6
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2) Menjelaskan kembali dan mengaplikasikan metode
pencegahan dan pengendalian serangan hama dan
penyakit secara kimia
3) Menjelaskan kembali dan mengaplikasikan metode
pencegahan dan pengendalian serangan hama dan
penyakit secara Silvikultur
4) Menjelaskan kembali dan mengaplikasikan metode
pencegahan dan pengendalian serangan hama dan
penyakit secara Kultur teknis

*****
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BAB II
KONSEP DASAR PERKEMBANGAN
ILMU HAMA DAN PENYAKIT
TANAMAN HUTAN
2.1 Defenisi Dan Tujuan Ilmu Hama Dan Penyakit
Tanaman Secara Umum
2.1.1 Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat
Ilmu hama dan penyakit tanaman telah berkembang
sejak abad ke 10, dimana pada saat itu para ahli menemukan
adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman berumur
pendek diantaranya Tomat, Cabe keriting, terong dan
kentang. Namun pada abad tersebut para ahli belum
mengetahui nama dan penyebab dari tiap jenis hama ataupun
penyakit yang menyerang tanaman pertanian. Seperjalanan
sejarah, dunia pendidikan mulai berkembang sehingga lama
kelamaan para ahli mulai mengetahui penyebab dari tiap
jenis kerusakan yang terjadi pada tanaman serta nama dari
penyakit yang menyerang tanaman pertanian kala itu.
Perkembangan pengetahuan ini kemudian berjalan terus
sehingga para ahli kemudian membuat komunitas-komunitas
secara khusus untuk mempelajari beragam jenis hama, gulma
ataupun penyakit yang menyerang tanaman baik tanaman
berumur pendek maupun berumur panjang, sehingga
akhirnya lahirlah ilmu yang secara khusus mempelajarai
hama dan penyakit pada tanaman khususnya tanaman
berumur pendek yang diusahakan oleh para petani kala itu.
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2. Relevansi
Sub pokok bahasan 1 ini akan menjelaskan secara
rinci tentang pengertian atau definisi dari ilmu hama dan
penyakit tanaman secara umum serta tujuannya sehingga
mahasiswa akan mendapatkan gambaran tentang ilmu ini
secara konseptual.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
defenisi dan tujuan Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman
secara umum, maka diharapkan mahasiswa akan mampu
menjelaskan defenisi dari ilmu Hama dan penyakit
tanaman secara umum serta mampu menjelaskan kembali
tujuan dari ilmu ini.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Menjelaskan kembali defenisi dari Ilmu Hama dan
Penyakit Tanaman secara umum
2) Menjelaskan kembali tujuan dari Ilmu Hama dan
Penyakit Tanaman secara umum
2.1.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Ilmu hama dan penyakit tanaman merupakan bagian
dari ilmu perlindungan tanaman yang membahas
mengenai semua faktor-faktor yang dapat menimbulkan
kerusakan pada tanaman. Kerusakan yang dimaksud
disebabkan oleh aktifitas atau serangan organisme di
dalam bagian tubuh tanaman, di luar tubuh, atau di
sekitarnya. Di dalam tubuh biasanya dilakukan oleh
organisme yang menginfeksi bagian tubuh tanaman
seperti pada daun, batang dan perakaran; jasad yang
melakukan perusakan di antaranya: fungi, bakteri, virus,
10
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serangga baik fase ulat maupun fase dewasa. Di bagian
luar tubuh dilakukan oleh berbagai jenis dari golongan
organisme seperti serangga, tikus, mamalia, burung
ataupun manusia. Gangguan dari bagian sekitar tubuh
tanaman misalnya, pengaruh persaingan dengan gulma
dalam mendapatkan air, hara, sinar, dan kebutuhan hidup
lainnya. Kerusakan-kerusakan yang dimaksud bukan
karena kesalahan atau kelemahan dari sistem budidaya
dan ekspliotasi, karena kedua masalah tersebut di tangani
oleh ahli masing-masing.
Di bidang pertanian sering dijumpai dua kata untuk
menunjukkan obyek yang sama yaitu tanaman dan
tumbuhan. Penyebutan tumbuhan dalam pemaparan di
berbagai literatur menunjukkan semua organisme dunia
plantae baik yang tumbuh alami atau tidak disengaja
maupun yang sengaja dibudidayakan untuk keperluan
produksi. Namun demikian dalam konteks pembicaraan
di bidang pertanian, maka istilah tumbuhan yang
dimaksud lebih tepat ditujukan pada organisme yang
sengaja dibudidayakan untuk tujuan produksi dan disebut
tanaman untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan
membudidayakan dan/atau memfasilitasi organisme
tumbuhan tumbuh dan berproduksi guna memperoleh
manfaatnya. Cakupan produksi tanaman dalam hal ini
adalah usaha budidaya yang bertujuan duntuk
mendapatkan hasil berupa; (i) benda/bahan yang dapat
dikonsumsi atau diolah lebih lanjut menjadi makanan
dan/atau pakan meliputi buah, biji, umbi, daun, batang,
rimpang. Ilmu hama dan penyakit tanaman dalam
implementasinya sebagai tindakan perlindungan tanaman
dari gangguan serangan hama ataupun patogen yang
dalam penerapannya memerlukan dukungan dari beberapa
ilmu lainnya yakni (i) ilmu-ilmu ekonomi untuk
menentukan saat melakukan tindakan pengendalian yang
memerlukan pertimbangan dan perhitungan agar
keputusan penanganan penyakit menjadi efisien, serta (ii)
ilmu-ilmu sosial karena terkait dengan perilaku manusia
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pengembang dan pengguna teknologi dalam Ilmu hama
dan Penyakit Tanaman. Tujuan dari ilmu hama dan
penyakit tanaman mengarah pada bagaimana mengetahui,
mengenal dan mengidentifkasi semua hal ikhwal yang
dapat menimbulkan kerusakan, gangguan hingga
kematian pada tanaman berumur pendek atau tanaman
pertanian. Jadi dalam ilmu hama dan penyakit tanaman
mahasiswa akan mempelajari semua komponen baik
biotik maupun abiotik yang menjadi penyebab terjadinya
kerusakan pada tanaman berumur pendek.
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
b) Setiap kelompok diminta untuk membuat definisi
sendiri dari ilmu hama dan penyakit tanaman dalam
bentuk gambar atau ilustrasi
c) Setiap kelompok diminta untuk menentukan tujuan
dari ilmu hama dan penyakit tanaman
2.1.3. Penutup
1. Tes/Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Sebutkan pengertian dari ilmu hama dan penyakit
tanaman
b) Jelaskan tujuan dari ilmu hama dan penyakit tanaman
c) Gambarkan semua unsur dalam ilmu hama dan
penyakit tanaman
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.

12
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3. Rangkuman

Ilmu

hama dan penyakit tanaman telah
berkembang sejak abad ke 10, dimana pada saat itu
para ahli menemukan adanya serangan hama dan
penyakit pada tanaman berumur pendek diantaranya
Tomat, Cabe keriting, terong dan kentang. Namun
pada abad tersebut para ahli belum mengetahui nama
dan penyebab dari tiap jenis hama ataupun penyakit
yang menyerang tanaman pertanian. Ilmu hama dan
penyakit tanaman merupakan bagian dari ilmu
perlindungan tanaman yang membahas mengenai
semua faktor-faktor yang dapat menimbulkan
kerusakan pada tanaman. Kerusakan yang dimaksud
disebabkan oleh aktivitas atau serangan organisme di
dalam bagian tubuh tanaman, di luar tubuh, atau di
sekitarnya. Di dalam tubuh biasanya dilakukan oleh
organisme yang menginfeksi bagian tubuh tanaman
seperti pada daun, batang dan perakaran; jasad yang
melakukan perusakan di antaranya: fungi, bakteri,
virus, serangga baik fase ulat maupun fase dewasa. Di
bagian luar tubuh dilakukan oleh berbagai jenis dari
golongan organisme seperti serangga, tikus, mamalia,
burung ataupun manusia.
Gangguan dari bagian sekitar tubuh tanaman
misalnya, pengaruh persaingan dengan gulma dalam
mendapatkan air, hara, sinar, dan kebutuhan hidup
lainnya. Tujuan dari ilmu hama dan penyakit hutan
yakni :
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a) Bagaimana
mengetahui,
mengenal
dan
mengidentifkasi semua hal ikhwal yang dapat
menimbulkan
kerusakan,
gangguan
hingga
kematian pada tanaman berumur pendek atau
tanaman pertanian. Jadi dalam ilmu hama dan
penyakit tanaman mahasiswa akan mempelajari
semua komponen baik biotik maupun abiotik yang
menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada
tanaman berumur pendek.
b) Mencegah dan menekan peluang serangan hama
dan penyakit tumbuhan, meningkatkan produksi,
menjaga kuantitas dan kualitas dari hasil panen dari
dalam kawasan hutan.

Sumber : https://www.google.com/search?q=serangga+hutan&safe.
4. Kunci Jawaban Tes
a) Sebutkan pengertian dari ilmu hama dan penyakit
tanaman
Jawaban : Ilmu hama dan penyakit tanaman
merupakan bagian dari ilmu perlindungan
tanaman yang membahas mengenai semua
faktor-faktor yang dapat menimbulkan
14
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kerusakan pada tanaman. Kerusakan yang
dimaksud disebabkan oleh aktifitas atau
serangan organisme di dalam bagian tubuh
tanaman, di luar tubuh, atau di sekitarnya.
Di dalam tubuh biasanya dilakukan oleh
organisme yang menginfeksi bagian tubuh
tanaman seperti pada daun, batang dan
perakaran;
jasad
yang
melakukan
perusakan di antaranya: fungi, bakteri,
virus, serangga baik fase ulat maupun fase
dewasa. Di bagian luar tubuh dilakukan
oleh berbagai jenis dari golongan
organisme
seperti
serangga,
tikus,
mamalia, burung ataupun manusia.
Gangguan dari bagian sekitar tubuh
tanaman misalnya, pengaruh persaingan
dengan gulma dalam mendapatkan air,
hara, sinar, dan kebutuhan hidup lainnya.
b) Jelaskan tujuan dari ilmu hama dan penyakit tanaman
Jawaban : Tujuan dari ilmu hama dan penyakit
tanaman mengarah pada bagaimana
mengetahui, mengenal dan mengidentifkasi
semua hal ikhwal yang dapat menimbulkan
kerusakan, gangguan hingga kematian pada
tanaman berumur pendek atau tanaman
pertanian. Jadi dalam ilmu hama dan
penyakit tanaman mahasiswa akan
mempelajari semua komponen baik biotik
maupun abiotik yang menjadi penyebab
terjadinya kerusakan pada tanaman
berumur pendek.
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c) Gambarkan semua unsur dalam ilmu hama dan
penyakit tanaman
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SENARAI

Hama : Organisme yang dianggap merugikan dan tak
diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia.
Walaupun dapat digunakan untuk semua
organisme, dalam praktik istilah ini paling sering
dipakai hanya kepada hewan.
Hama : Organisme yang menyebabkan kerusakan pada
ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran
penyakit dalam habitat manusia. Contohnya
adalah organisme yang menjadi vektor penyakit
bagi manusia, seperti tikus dan lalat yang
membawa berbagai wabah, atau nyamuk yang
menjadi vektor malaria.
Hama : Organisme
penggangu
tanaman
yang
menimbulkan kerusakan secara fisik, dan ke
dalamnya praktis adalah semua hewan yang
menyebabkan kerugian dalam pertanian.
Hama dan penyakit tanaman : Organisme
yang
mengganggu
tanaman
budidaya
sehingga
pertumbuhan
dan
perkembangan
tanaman
budidaya terhambat.
Ilmu hama dan penyakit tanaman : Bagian dari ilmu
perlindungan
tanaman
yang
membahas mengenai
semua faktor-faktor
yang
dapat
menimbulkan
kerusakan
pada
tanaman.
Tumbuhan : Organisme yang sengaja dibudidayakan untuk
tujuan produksi

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

17

Tanaman : Organisme yang menunjukan adanya unsur
kesengajaan dalam membudidayakan dan/atau
memfasilitasi organisme tumbuhan tumbuh
dan
berproduksi
guna
memperoleh
manfaatnya.
2.2 Defenisi dan tujuan Ilmu Hama dan Penyakit Hutan
2.2.1 Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat
Ilmu hama dan penyakit hutan berkembang diawali
dengan ilmu hama dan penyakit tanaman secara umum. Ilmu
hama hutan sering pula disebut sebagai ilmu serangga hutan
(Forest Entomology). Forest Entomology adalah merupakan
cabang dari ilmu biologi yang secara khusus mempelajari
pengaruh serangga terhadap hutan dan hasil hutan.
Pandangan utama dari seorang ahli serangga hutan terutama
ditekankan pada pertimbangan ekonomis, yakni mencegah
kerusakan hutan dan hasil hutan dari serangan serangga.
Ilmu hama dan penyakit hutan mulai berkembang
ketika banyak bermunculan kasus-kasus serangan hama dan
penyakit pada tanaman hutan dalam arael hutan tanaman
sejak tahun 1924, 1933-1934 di Benua Eropa. Kala itu pohon
ekaliptus terserangan oleh hama daun, sehingga banyak
akademisi yang berkerja dengan serangga merasa terkejut
karena dalam pikiran dan pandangan para ahli kala itu,
bahwa pohon dalam hutan akan sangat sulit terserang hama
dan penyakit karena ekosistem hutan yang beraneka ragam
sehingga membuat serangga dapat bebas menemukan
sumber makanan yang bervariasi tanpa harus menyerang
jenis tanaman tertentu. Perkembangan ilmu hama dan
penyakit di Indonesia mulai mengalami masa transisi sejak
tahun 1967 dimana saat itu pemerintah maupun swasta tidak
memfokuskan pikiran pada masalah perlindungan hutan,
karena mereka lebih cendrung mengejar produksi lewat
hutan tanaman yang kala itu mencapai produksi yang sangat
besar. Program pengembangan HTI dan usaha yang
dilakukan oleh HPH menarik perhatian semua pihak,
18
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sehingga masalah hama dan penyakit hutan tidak menjadi
pusat perhatian. Tahun 1953, Kalshoven menulis tentang
adanya hama yang menyerang tanaman Tusam (Pinus
merkusii Jung Et De vriese), Kasuari gunung (Casuarina
junghuina) dan beberapa jenis Mangrove pada beberapa
negara di dunia. Pasca publikasi, dunia mulai tersentak
bahwa ternyata pohon dalam hutan berpeluang terserang
hama dan penyakit. Termasuk di Indonesia, para ahli mulai
memfokuskan diri untuk melihat dan menemukan
kemungkinan adanya serangan hama dan penyakit pada
tegakan dalam hutan. Satu persatu ditemukan hama dan
penyakit pada beberapa kawsasan hutan di Indonesia, dan
akhirnya para stakeholder dibidang kehutanan bersepakat
bahwa perlu adanya pengetahuan khusus yang dipelajari
khusus mengenai hama dan penyakit yang menyerang pohon
dalam hutan, maka lahirlah ilmu hama dan penyakit hutan
yang kemudian diperkenalkan lewat mimbar-mimbar
akademik dikampus-kampus yang memiliki jurusan atau
fakultas kehutanan di Indonesia.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan kedua akan menjelaskan secara
rinci tentang pengertian atau definisi dari ilmu hama dan
penyakit hutan serta tujuannya sehingga mahasiswa akan
mendapatkan gambaran tentang ilmu ini secara konseptual
dan mampu membedakannya dengan ilmu hama dan
penyakit tanaman secara umum.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
defenisi dan tujuan Ilmu Hama dan Penyakit hutan, maka
diharapkan mahasiswa akan mampu menyebutkan
defenisi dari ilmu Hama dan penyakit hutan serta mampu
menjelaskan kembali tujuan dari ilmu ini.
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b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Menguraikan kembali defenisi dari Ilmu Hama dan
Penyakit hutan
2) Menguraikan kembali tujuan dari Ilmu Hama dan
Penyakit hutan
2.2.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Ilmu hama dan penyakit hutan merupakan bagian
dari ilmu perlindungan tanaman yang membahas
mengenai semua faktor-faktor yang dapat menimbulkan
kerusakan pada tegakan dalam hutan. Kerusakan yang
dimaksud disebabkan oleh aktivitas atau serangan
organisme di dalam bagian tubuh tegakan hutan, di luar
tubuh, atau di sekitarnya. Di dalam tubuh tanaman hutan
biasanya dilakukan oleh organisme yang menginfeksi
bagian tubuh tanaman seperti pada daun, batang dan
perakaran; jasad yang melakukan perusakan di antaranya:
fungi, bakteri, virus, serangga baik fase ulat maupun fase
dewasa. Di bagian luar tubuh dilakukan oleh berbagai
jenis dari golongan organisme seperti serangga, tikus,
mamalia, burung ataupun manusia. Gangguan dari bagian
sekitar tubuh pohon hutan misalnya, pengaruh persaingan
dengan gulma dalam mendapatkan air, hara, sinar, dan
kebutuhan hidup lainnya. Kerusakan-kerusakan yang
dimaksud bukan karena kesalahan atau kelemahan dari
sistem budidaya dan ekspliotasi, karena kedua masalah
tersebut di tangani oleh ahli masing-masing.
Ilmu hama dan penyakit hutan dalam
implementasinya sebagai tindakan perlindungan tanaman
dari gangguan serangan hama ataupun patogen yang
dalam penerapannya memerlukan dukungan dari beberapa
ilmu lainnya yakni (i) ilmu-ilmu ekonomi untuk
menentukan saat melakukan tindakan pengendalian yang
20
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memerlukan pertimbangan dan perhitungan agar
keputusan penanganan penyakit menjadi efisien, serta (ii)
ilmu-ilmu sosial karena terkait dengan perilaku manusia
pengembang dan pengguna teknologi dalam Ilmu hama
dan Penyakit hutan.
Masalah hama dan penyakit tumbuhan akan selalu
muncul sepanjang manusia mengusahakan tanaman atau
tumbuhan tersebut sebagai tanaman budidaya,dibidang
kehutanan khususnya di Indonesia hal ini mulai menjadi
bahan pemikiran disaat mulai diusahakannya jenis-jenis
tanaman hutan secara monokultur, seperti Jati, agathis,
pinus, mahoni, sengon, akasia, eucalyptus. Kondisi ini
semakin menjadi persoalan jika kerusakan-kerusakan
yang terjadi menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian
ekonomi dalam jumlah yang besar akibat keruaskan yang
disebabkan oleh hama dan penyakit secara umum jarang
terjadi meskipun pernah ada, dan sebenarnya kerusakan
hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah
yang besar adalah akibat dari ulah manusia, yaitu seperti
terjadinya kebakaran dan penebangan liar
Terdapat dua pengertian dari hama hutan yaitu
secara umum dan secara khusus. Pengertian secara umum
adalah binatang yang menimbulkan kerusakan dan
kerugian pada sumber daya hutan. Sedangkan pengertian
secara khusus adalah hama hutan yang terbatas pada
binatang perusak tanaman hutan yang menimbulkan
kerusakan, dengan tingkat kerugian yang melampaui
batas toleransi (ambang ekonomi). Kerusakan ini
berdampak pada tingkat kerugian ekonomi yang cukup
berarti. Ilmu Hama Hutan adalah : ilmu yang mempelajari
tentang binatang/hewan yang menimbulkan kerusakan
yang berarti (merugikan) baik kualitas maupun kuantitas
pada pohon atau tegakan hutan dan hasil hutan.
Penyakit sebenarnya adalah suatu proses dimana
bagian-bagian tertentu dari organisme tidak dapat
menjalankan
fungsinya
secara
normal
dengan
sebaikbaiknya karena adanya suatu gangguan. Tanaman
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dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara biologi
dan ekonomi maka penyakit tanaman pun mengandung
unsur dua sudut pandang ini. Dari segi biologi, tanaman
adalah organisme yang melakukan kegiatan fisiologis,
sehingga dari segi ini penyakit tanaman adalah
penyimpangan dari sifat normal sehingga tanaman tidak
dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasanya.
Rangkaian proses fisiologi itu dapat berupa: (1)
pembentukan cadangan makanan bahan dalam bentuk biji
(busuk biji), akar dan tunas, (2) pertumbuhan juvenile
baik pada semai maupun perkembangan tunas (penyakit
layu pucuk dan daun), (3) perpanjangan akar dalam usaha
untuk mendapatkan air dan mineral (busuk akar), (4)
transportasi air (layu vaskuler), (5) fotosintesis (klorosis,
bercak daun), (6) translokasi fotosintat untuk
dimanfaatkan oleh sel (kanker) dan (7) integritas
structural (busuk gubal,busuk pangkal batang). Dengan
terganggunya proses fisiologis ini tanaman memberikan
respons dalam bentuk gejala.
Pengertian secara umum dari penyakit tumbuhan
adalah suatu perubahan atau penyimpangan dari
rangkaian proses fisiologi penggunaan energi yang
mengakibatkan hilangnya koordinasi fisiologi di dalam
tubuh tumbuhan, termasuk gangguan aktivitas seluler
yang ditunjukan oleh perubahan morfologi dan
menimbulkan kerusakan (kerugian).
Ilmu penyakit
tanaman
hutan
mempelajari
rangkaian
proses
penyimpangan (perubahan) fisiologi pada tanamantanaman penyusun hutan dan upaya pengelolaannya.
Di dalam profesi kehutanan, mempelajari kerusakan
berarti mempelajari ilmu pengetahuan dan mempelajari
pengelolaan berarti mempelajari seni. Sebagai ilmu,
penyakit tanaman hutan mempelajari proses dan sifat-sifat
kerusakan tanaman. Sebagai seni, penyakit tanaman hutan
merupakan bagian dari ilmu kehutanan yang
mengembangkan prinsip-prinsip dasar pencegahan dan
manajemen kerusakan tanamantanaman penyusun hutan.
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Penyakit hutan adalah mikroorganisme (jamur,
bakteri, virus), berbagai jenis cacing dan tumbuhan
tingkat tinggi yang menimbulkan kerugian pada sumber
daya hutan. Penyebab penyakit disebut patogen. Gejala
serangan adalah berupa kerusakan atau kelainan fisik
pada tanaman. Hal ini disebabkan oleh aktivitas binatang
pemakan tumbuhan terutama serangga dan oleh adanya
penyakit. Gejala serangan sangat bervariasi, tergantung
variasi bentuk dan alat mulut serangga, cara hidup
serangga dan patogen, serta bagian tanaman yang
diserang.
Ilmu Penyakit
Hutan adalah : ilmu yang
mempelajari tentang faktor biotik dan abiotik yang dapat
menyebabkan sakit pada tanaman/tumbuhan hutan dan
hasil hutan sehingga timbul kerugian. Terdapat empat
faktor yang memungkinkan hama dan penyakit dapat
berkembang dengan baik yaitu :
1. Adanya tanaman inang (tanaman hutan) yang rentan
dalam jumlah cukup,
2. Adanya hama dan patogen yang ganas,
3. Kondisi lingkungan yang sesuai untuk perkembangan
hama dan penyakit tersebut,
4. Manusia yang ikut mendukung timbul atau tidaknya
suatu hama-penyakit.
Tujuan dari ilmu hama dan penyakit hutan yakni :
a) Bagaimana mengetahui, mengenal dan mengidentifkasi
semua hal ikhwal yang dapat menimbulkan kerusakan,
gangguan hingga kematian pada tanaman berumur
pendek atau tanaman pertanian. Jadi dalam ilmu hama
dan penyakit tanaman mahasiswa akan mempelajari
semua komponen baik biotik maupun abiotik yang
menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada tanaman
berumur pendek.
b) Mencegah dan menekan peluang serangan hama dan
penyakit tumbuhan, meningkatkan produksi, menjaga
kuantitas dan kualitas dari hasil panen dari dalam
kawasan hutan.
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Jadi dalam ilmu hama dan penyakit hutan,
mahasiswa akan mempelajari semua komponen baik
biotik maupun abiotik yang menjadi penyebab terjadinya
kerusakan pada tegakan dalam hutan.
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
b) Setiap kelompok diminta untuk membuat definisi
sendiri dari ilmu hama dan penyakit hutan
c) Setiap kelompok diminta untuk menentukan tujuan
dari ilmu hama dan penyakit hutan
2.2.3 Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Jelaskan Konsep ilmu hama dan penyakit hutan
b) Jelaskan tujuan dari ilmu hama dan penyakit hutan
c) Uraikan perbedaan antara ilmu hama dan penyakit
tanaman secara umum dan ilmu hama dan penyakit
hutan dalam bentuk tabel
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.

Sumber: https //non-indonesia-distribution.brta.in/201808/4d63072d58b53a3ccaae3392587ec75d.jpg
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3. Rangkuman
Ilmu hama dan penyakit hutan merupakan
bagian dari ilmu perlindungan tanaman yang
membahas mengenai semua faktor-faktor yang dapat
menimbulkan kerusakan pada tegakan dalam hutan.
Kerusakan yang dimaksud disebabkan oleh aktivitas
atau serangan organisme di dalam bagian tubuh
tegakan hutan, di luar tubuh, atau di sekitarnya.
Masalah hama dan penyakit dalam hutan akan selalu
muncul sepanjang manusia berinteraksi dengan
tegakan dalam hutan. Dibidang kehutanan di Indonesia
hal ini mulai menjadi bahan pemikiran disaat mulai
diusahakannya jenis-jenis tanaman hutan secara
monokultur, seperti Jati, agathis, pinus, mahoni,
sengon, acacia, eucalyptus. Kondisi ini semakin
menjadi persoalan jika kerusakan-kerusakan yang
terjadi menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian
ekonomi dalam jumlah yang besar akibat keruaskan
yang disebabkan oleh hama dan penyakit secara umum
jarang terjadi meskipun pernah ada, dan sebenarnya
kerusakan hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi
dalam jumlah yang besar adalah akibat dari ulah
manusia, yakni kebakaran dan penebangan liar. Ilmu
hama hutan terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan
secara khusus. Hama adalah binatang yang
menimbulkan kerusakan dan kerugian pada sumber
daya hutan. Sedangkan pengertian secara khusus
adalah hama hutan yang terbatas pada binatang
perusak tanaman hutan yang menimbulkan kerusakan,
dengan tingkat kerugian yang melampaui batas
toleransi (ambang ekonomi). Kerusakan ini
berdampak pada tingkat kerugian ekonomi yang cukup
berarti. Ilmu Hama Hutan adalah : ilmu yang
mempelajari
tentang
binatang/hewan
yang
menimbulkan kerusakan yang berarti (merugikan) baik
kualitas maupun kuantitas pada pohon atau tegakan
hutan dan hasil hutan. Penyakit tumbuhan adalah suatu
fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan
hilangnya koordinasi
fisiologi di dalam tubuh
Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan
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tumbuhan, termasuk gangguan aktivitas seluler yang
ditunjukan
oleh
perubahan
morfologi
dan
menimbulkan kerusakan (kerugian). Ilmu penyakit

perubahan atau penyimpangan dari rangkaian proses
fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan
hilangnya koordinasi fisiologi di dalam tubuh
tumbuhan, termasuk gangguan aktivitas seluler yang
ditunjukan
oleh
perubahan
morfologi
dan
menimbulkan kerusakan (kerugian). Ilmu penyakit
tanaman hutan mempelajari rangkaian proses
penyimpangan (perubahan) fisiologi pada tanamantanaman penyusun hutan dan upaya pengelolaannya.
Di dalam profesi kehutanan, mempelajari
kerusakan berarti mempelajari ilmu pengetahuan dan
mempelajari pengelolaan berarti mempelajari seni.
Sebagai ilmu, penyakit tanaman hutan mempelajari
proses dan sifat-sifat kerusakan tanaman. Sebagai
seni, penyakit tanaman hutan merupakan bagian dari
ilmu kehutanan yang mengembangkan prinsip-prinsip
dasar pencegahan dan manajemen kerusakan
tanamantanaman penyusun hutan.Penyakit hutan
adalah mikroorganisme (jamur, bakteri, virus),
berbagai jenis cacing dan tumbuhan tingkat tinggi
yang menimbulkan kerugian pada sumber daya hutan.
Penyebab penyakit disebut patogen. Gejala serangan
adalah berupa kerusakan atau kelainan fisik pada
tanaman. Hal ini disebabkan oleh aktivitas binatang
pemakan tumbuhan terutama serangga dan oleh
adanya penyakit. Gejala serangan sangat bervariasi,
tergantung variasi bentuk dan alat mulut serangga,
cara hidup serangga dan patogen, serta bagian
tanaman yang diserang.
Ilmu Penyakit Hutan adalah ilmu yang
mempelajari tentang faktor biotik dan abiotik yang
dapat menyebabkan sakit pada tanaman/tumbuhan
hutan dan hasil hutan sehingga timbul kerugian.
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Ada empat faktor utama yang memungkinkan
hama dan penyakit dapat berkembang dengan baik
yaitu :
1. Adanya tanaman inang (tanaman hutan) yang
rentan dalam jumlah cukup,
2. Adanya hama dan patogen yang ganas,
3. Kondisi
lingkungan
yang
sesuai
untuk
perkembangan hama dan penyakit tersebut dan
manusia yang ikut mendukung timbulnya hama dan
penyakit.
Tujuan dari ilmu hama dan penyakit hutan
yakni :
a) Bagaimana
mengetahui,
mengenal
dan
mengidentifkasi semua hal ikhwal yang dapat
menimbulkan kerusakan, gangguan hingga
kematian pada tanaman berumur pendek atau
tanaman pertanian. Jadi dalam ilmu hama dan
penyakit tanaman mahasiswa akan mempelajari
semua komponen baik biotik maupun abiotik yang
menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada
tanaman berumur pendek.
b) Mencegah dan menekan peluang serangan hama
dan penyakit tumbuhan, meningkatkan produksi,
menjaga kuantitas dan kualitas dari hasil panen dari
dalam kawasan hutan.
4. Kunci Jawaban Tes
a. Jelaskan Konsep dari Ilmu Hama dan Penyakit
Hutan
Jawaban : Ilmu hama dan penyakit hutan merupakan
bagian dari ilmu perlindungan tanaman
yang membahas mengenai semua faktorfaktor yang dapat menimbulkan kerusakan
pada tegakan dalam hutan. Kerusakan yang
dimaksud disebabkan oleh aktivitas atau
serangan organisme di dalam bagian tubuh
tegakan hutan, di luar tubuh, atau di
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sekitarnya. Masalah hama dan penyakit
dalam hutan akan selalu muncul sepanjang
manusia berinteraksi dengan tegakan
dalam hutan. Ilmu hama hutan terbagi
menjadi 2, yaitu secara umum dan secara
khusus.
Hama adalah binatang yang
menimbulkan kerusakan dan kerugian pada
sumber daya hutan. Sedangkan pengertian
secara khusus adalah hama hutan yang
terbatas pada binatang perusak tanaman
hutan yang menimbulkan kerusakan,
dengan tingkat kerugian yang melampaui
batas toleransi (ambang ekonomi). Ilmu
Hama Hutan adalah ilmu yang mempelajari
tentang binatang/hewan yang menimbulkan
kerusakan yang berarti (merugikan) baik
kualitas maupun kuantitas pada pohon atau
tegakan hutan dan hasil hutan. Penyakit
tumbuhan adalah suatu perubahan atau
penyimpangan dari rangkaian proses
fisiologi
penggunaan
energi
yang
mengakibatkan
hilangnya
koordinasi
fisiologi di dalam tubuh tumbuhan,
termasuk gangguan aktivitas seluler yang
ditunjukan oleh perubahan morfologi dan
menimbulkan kerusakan (kerugian). Ilmu
Penyakit Hutan adalah ilmu yang
mempelajari tentang faktor biotik dan
abiotik yang dapat menyebabkan sakit pada
tanaman/tumbuhan hutan dan hasil hutan
sehingga timbul kerugian. Ilmu penyakit
tanaman hutan mempelajari rangkaian
proses penyimpangan (perubahan) fisiologi
pada tanaman-tanaman penyusun hutan
dan upaya pengelolaannya. Pengertian
penyakit hutan adalah mikroorganisme
(jamur, bakteri, virus), berbagai jenis
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cacing dan tumbuhan tingkat tinggi yang
menimbulkan kerugian pada sumber daya
hutan. Penyebab penyakit disebut patogen.
Gejala serangan adalah berupa kerusakan
atau kelainan fisik pada tanaman. Hal ini
disebabkan oleh aktivitas binatang
pemakan tumbuhan terutama serangga dan
oleh adanya penyakit.
b. Jelaskan tujuan dari ilmu hama dan penyakit
hutan
Jawaban : Tujuan dari ilmu hama dan penyakit hutan
yakni :
a) Bagaimana mengetahui, mengenal dan
mengidentifkasi semua hal ikhwal yang
dapat
menimbulkan
kerusakan,
gangguan hingga kematian pada
tanaman berumur pendek atau tanaman
pertanian. Jadi dalam ilmu hama dan
penyakit tanaman mahasiswa akan
mempelajari semua komponen baik
biotik maupun abiotik yang menjadi
penyebab terjadinya kerusakan pada
tanaman berumur pendek.
b) Mencegah dan menekan peluang
serangan hama dan penyakit tumbuhan,
meningkatkan
produksi,
menjaga
kuantitas dan kualitas dari hasil panen
dari dalam kawasan hutan.
c. Uraikan perbedaan antara ilmu hama dan penyakit
tanaman secara umum dan ilmu hama dan
penyakit hutan dalam bentuk tabel
Jawaban :
Ilmu Hama
Komponen Ilmu hama dan
No
dan Penyakit
Pembeda
Penyakit Umum
Hutan
1 Jenis
Tanaman berumur Tanaman
tanaman
pendek/tanaman
berumur
Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan
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pertanian
2

Waktu
perkembangan

panjang/pohon
hutan
Sejak tahun 1800- Baru muncul
an
sejak tahun
1930 an
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: Organisme yang dianggap merugikan dan tak
diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia.
Walaupun dapat digunakan untuk semua
Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

organisme, dalam praktik istilah ini paling sering
dipakai hanya kepada hewan.
Hama
: Organisme yang menyebabkan kerusakan pada
ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran
penyakit dalam habitat manusia. Contohnya
adalah organisme yang menjadi vektor penyakit
bagi manusia, seperti tikus dan lalat yang
membawa berbagai wabah, atau nyamuk yang
menjadi vektor malaria.
Hama
: Organisme
pengganggu
tanaman
yang
menimbulkan kerusakan secara fisik, dan ke
dalamnya praktis adalah semua hewan yang
menyebabkan kerugian dalam pertanian.
Hama dan penyakit tanaman : Organisme
yang
mengganggu
tanaman
budidaya
sehingga
pertumbuhan
dan
perkembangan tanaman
budidaya terhambat.
Ilmu hama dan penyakit tanaman : Bagian dari ilmu
perlindungan
tanaman
yang
membahas mengenai
semua faktor-faktor
yang
dapat
menimbulkan
kerusakan
pada
tanaman.
Penyakit hutan : Mikroorganisme (jamur, bakteri, virus),
berbagai jenis cacing dan tumbuhan
tingkat tinggi yang menimbulkan
kerugian pada sumber daya hutan.
Patogen : Penyebab penyakit
Gejala serangan : Kerusakan atau kelainan fisik pada
tanaman yang disebabkan oleh aktivitas
binatang pemakan tumbuhan terutama
serangga dan oleh adanya penyakit.
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Gejala serangan sangat bervariasi,
tergantung variasi bentuk dan alat mulut
serangga, cara hidup serangga dan
patogen, serta bagian tanaman yang
diserang.
Ilmu Penyakit Hutan : Ilmu yang mempelajari tentang
faktor biotik dan abiotik yang dapat
menyebabkan sakit pada tanaman/tumbuhan
hutan dan hasil hutan sehingga timbul kerugian.
2.3 Sejarah Dan Asal Mulanya Perkembangan Ilmu
Hama Dan Penyakit Hutan
2.3.1 Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat
Ilmu hama dan penyakit hutan berkembang diawali
dengan ilmu hama dan penyakit tanaman secara umum. Ilmu
hama dan penyakit hutan mulai berkembang ketika banyak
bermunculan kasus-kasus serangan hama dan penyakit pada
tanaman hutan dalam arael hutan tanaman sejak tahun 1924,
1933-1934 di Benua Eropa. Di Amerika Serikat dalam tiga
dekade pertengahan abad XX (tahun 19501970-an),
pengetahuan tentang Ekologi Serangga Hutan berkembang
sangat hebat. Di bagian lain oleh Coulson dan Witter (1984)
dikernukakan bahwa dapat diadakan pembagian yang lebih
rinci terhadap Ilmu Hama Hutan yang berkaitan dengan
subyek-subyek yang dipelajarinya. Selanjutnya dipisahkan
antara Ilmu Hama Hasil Hutan (Forest Product Entomology)
dan Ilmu Hama Hutan (Forest Entomology). Jauh
sebelumnya Anderson (1960) juga telah menyajikan
pembahasan yang lebih khusus tentang Ilmu Hama Hutan
dan Pohon-pohon Pelindung (Forest and Shade Tree
Entomology). Yang dimaksud dengan pohon pelindung
adalah pohon-pohon yang secara berkelompok atau secara
individu tumbuh pada sebidang lahan tertentu, misalnya pada
hutan-hutanl taman-taman kota, pohon-pohon di tepi jalan
maupun pohon-pohon hias (Ornamental trees) yang tumbuh
di halaman rumah ataupun gedung-gedung perkantoran dan
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lainnya. Kaitan antara Ilmu Hama Hutan dengan Ahli Ilmu
Hama (Entomologist) adalah dalam hal yang sering tarripak
dan dialamina, yaitu bahwa hama-hama tersebut dapat
menimbulkan kerusakan terhadap pohon dan semak maupun
interaksi antara serangga dengan tanaman, binatang-binatang
yang lain maupun lingkungan fisiknya. Sehubungan dengan
hal tersebut maka pelajaran yang diaplikasikan dalam
Ekologi Serangga Hutan harus dikerjakan secara
bersamasama dengan Silvikultur, Manajemen, Kebijakan,
Tujuan Ekonomi Pengusahaan Hutan dan Sumber Daya
Hutan. OIeh karena itu seorang Ahli Ekologi harus
mempunyai dasar yang kuat tentang Ilmu Kehutanan dan
Entomologi. Atau dalam kata lain bahwa dalam mempelajari
Ilmu Hama Hutan diperlukan ilmu-ilmu pendukung, baik
ilmu dasar maupun ilmu terapan, antara.. lain Biologi
(beserta cabang-cabang ilmunya, yaitu Botani, Zoologi,
Anatomi, Fisiologi, Genetika dan Ekologi), Timu Kimia,
Ilmu Fisika, Matematika, Silvikultur dan Ilmu Ekonomi. Arti
penting secara ekonomis serangga hutan di Indonesia sampai
sekarang belum/tidak banyak terungkap. Kemungkinan besar
hal tersebut merupakan bukti ulang sejarah Entomologi
(Ilmu Hama). Sebagai contoh di Amerika Serikat yang
waktu itu Entomologi belum berkembang sebagai akibat
masih begitu luasnya hutan alam yang dimilikinya. Di
Indonesia luas hutan dan kawasannya pada saat ini kira-kira
140 juta ha. Dan luas tersebut sebagian terbesar merupakan
hutan alam yang karena memiliki diversitas biotis yang
tinggi sehingga menciptakan keseimbangan biologis yang
mantap, maka ekosistem hutan alam tidak menimbulkan
permasalahan entomologis.
Pencanangan program Hutan Tanaman Industri (HTI)
oleh Pemerintah Indonesia seluas 6,2 juta ha yang dimulai
sejak 1986, dengan luas penanaman per tahun mencapai
kira-kira 250-300 ribu ha, tentu saja adanya sifat-sifat yang
melekat pada HTI tersebut akan mengundang munculnya
permasalahan, khususnya dalam mengelola hutan tersebut
dari aspek perlindungan, yang mencakup perlindungan hutan
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terhadap hama, penyakit, kebakaran, penggembalaan ternak
dalam hutan, gulma dan aktivitas manusia yang merugikan
hutan. Seperti diketahui bahwa sebagian besar serangga
adalah pemakan tanaman/jaringan tanaman (fitofagu).
Serangga yang bertindak sebagai hama perlu ruang hidup
untuk memperoleh makanan, tempat berbiak dan tempat
berlindung. Karena serangga mempunyai bermacam macam
potensial biotik („biotic potential) dengan daya reproduksi
dan daya tahan (survival) yang tinggi, maka populasinya
dapat meningkat dengan cepat dan menjadi sangat banyak,
dan merugikan.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan ketiga akan menjelaskan secara
rinci tentang sejarah dan asal mula perkembangan Ilmu
hama dan penyakit hutan
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi ini maka
diharapkan mahasiswa akan mampu menceritakan
kembali sejarah dan asal mulanya perkembangan Ilmu
hama dan penyakit hutan.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Menceritakan kembali sejarah dan asal mulanya
perkembangan Ilmu hama dan penyakit hutan.
2.3.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Ilmu hama dan penyakit hutan merupakan bagian
dari ilmu perlindungan tanaman yang membahas
mengenai semua faktor-faktor yang dapat menimbulkan
kerusakan pada tegakan dalam hutan. Kerusakan yang
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dimaksud disebabkan oleh aktivitas atau serangan
organisme di dalam bagian tubuh tegakan hutan, di luar
tubuh, atau di sekitarnya.
Ilmu penyakit tanaman hutan pertama kali dipelajari
pada pertengahan abad 19. Robert Hartig (1830-1901)
merupakan orang Jerman yang untuk pertamakalinya
mempelajari hubungan antara fungi (jamur, cendawan)
dengan kayu lapuk dan badan buah yang terbentuk pada
batang tanaman yang bersangkutan. Di Kanada baru tahun
1908-1925 oleh Jonhn Dearness dan ahli-ahli lain
mengumpulkan dan mengidentifikasi organisme penyebab
penyakit di hutan Ontario dan Quebec. Akibat perang
dunia dan perkembangan pasar dunia, organisme
penyebab penyakit menyebar ke mana-mana yang
mengakibatkan kerusakan-kerusakan hutan. Sebagai
contoh, penyakit dutch elm dan chesnut blight di Amerika
utara dan Eropa, blister rust (cacar) pada daun pinus di
Amerika utara menyebar secara besar-besaran ke benua
lainnya dan merusak tanaman-tanaman hutan di tempat
baru. Kerusakan yang sangat membahayakan hutan ini
menjadi pemicu semangat untuk mempelajari dan
melakukan penelitian mengenai penyakit tanaman hutan.
Sejarah penyakit tanaman hutan di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari perkembangan ilmu penyakit tumbuhan
secara umum. Menurut Hadi (2001) dalam bukunya yang
berjudul „Patologi Hutan‟, perkembangan ilmu penyakit
tanaman hutan dibedakan menjadi empat periode.
a. Periode sebelum tahun 1960
Gagasan mempelajari ilmu penyakit tanaman
hutan di Indonesia dicetuskan pertama kali oleh
Prof.Dr.Ir. Toyib Hadiwijaya pada saat menjabat dekan
fakultas Pertanian di Bogor di lingkup Universitas
Indonesia. Pada waktu itu hutan yang utama
diusahakan adalah hutan Jati (Tectona grandis).
Tanaman hutan selain Jati yang sudah mulai
diusahakan secara monokultur yaitu damar (Agatis
dammara), tusam (Pinus merkusii), kesambi
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(Schleichera oloesa), sonokeling (Dalbergia latifolia),
mahoni (Swietenia macrophylla), sengon (Paraserianthes falcataria), puspa (Schima noronhael), akasia
mangium (Acasia mangium) dan akasia (Acasia
decurrens). Penyakit tanaman yang menarik perhatian
pada periode sebelum 1960 adalah penyakit karat
(Aecidium fragiforme) pada damar, lapuk kayu teras
(LKT), dan penyakit kecambah benih dan bibit yang
disebabkan oleh Pythium spp., Phytophthora spp.,
Rhizoctonia solani, dan Fusarium spp. Mikoriza
sebagai fungi yang bersimbiose dengan akar tanaman
hutan juga telah dibicarakan dalam matakuliah
silvikultur, tetapi penyakit tanaman hutan belum
pernah dibicarakan meskipun di fakultas Kehutanan.
b. Periode tahun 1960-1970
Pada periode 1960-an dipelopori oleh Prof. Dr.
Ir. Soetrisno Hadi. Pada tahun 1961 penyakit layu yang
diduga disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum
diketahui merusak pertanaman Jati berumur setahun
sekitar 30% di Purwakarta Jawa barat. Pada tahun
1967, lapuk kayu teras banyak dijumpai pada tanaman
yang masih tegak di hutan. Pengamatan dan penelitian
penyakit tanaman hutan periode 1960-1970 akhirnya
dilaporkan pada „Simposium Regional Asia Tenggara
Penyakit Tumbuhan di Daerah Tropis‟ yang
diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1972.
c. Periode tahun 1970-1980
Pada dasawarsa tahun 1970-1980 penelitian
penyakit tumbuhan hutan mulai dilakukan, tetapi
masih pada penyakit semai atau bibit di rumah kaca.
Ektomikoriza dipelajari dari segi bagaimana
lingkungannya, tipe tanah, dan pemupukan yang
berpengaruh terhadap perkembangannya. Pada tahun
1976 penyakit tanaman hutan telah dilaporkan pada
simposium yang membicarakan masalah hama dan
penyakit tanaman hutan di Asia Tenggara yang
diselenggarakan di Biotrop Bogor.
36

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

d. Periode setelah tahun 1980
Pada dekade 1980-1990 patologi hutan mulai
dikembangkan di Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada. Setelah tahun 1984 penyakit tanaman
hutan boleh dikatakan telah mendapat perhatian
tersendiri seiring dengan banyaknya hutan tanaman
industri (HTI) yang dikembangkan Indonesia.
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
Aktivitas di kelas
Mahasiswa diminta menjelaskan
kembali secara singkat sejarah
perkembangan ilmu hama dan
penyakit hutan.

a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
b) Setiap kelompok diminta untuk menjelaskan kembali
secar singkat sejarah ilmu hama dan penyakit hutan
2.3.3. Penutup
1. Tes Evaluasi
Soal Essay
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Ceritakan kembali sejarah perkembangan Ilmu hama
dan Penyakit hutan pada tahun 1970-1980
b) Ceritakan kembali sejarah perkembangan Ilmu hama
dan Penyakit hutan pada tahun setelah tahun 1980an
Soal Pilihan Ganda
Nyatakanlah pernyataan dibawah ini Benar atau Salah !
a) Ilmu hama hutan adalah ilmu yang mempelajari
tentang binatang/hewan yang menimbulkan tidak
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b)

c)

d)

e)

kerusakan yang berarti (merugikan) baik kualitas
maupun kuantitas pada pohon atau tegakan hutan dan
hasil hutan. (B atau S)
Kerusakan yang disebabkan oleh serangga hama
sangat bervariasi,hal ini disebabkan karena serangga
mempunyai tipe mulut yang berbeda-beda. (B atau S)
Ilmu Penyakit Hutan adalah : ilmu yang mempelajari
tentang faktor biotik dan abiotik yang dapat
menyebabkan sakit pada tanaman/tumbuhan hutan dan
hasil hutan sehingga timbul kerugian. (B atau S)
Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya
serangan hama dan penyakit hutan adalah kondisi
lingkungan yang sesuai untuk perkembangan hama dan
penyakit tersebut. (B atau S)
Manusia merupakan salah satu faktor utama terhadap
perkembangan serangan hama dan penyakit pada
tanaman. (B atau S)

2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.

Sumber:
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3. Rangkuman
Ilmu hama dan penyakit hutan merupakan
bagian dari ilmu perlindungan tanaman yang
membahas mengenai semua faktor-faktor yang dapat
menimbulkan kerusakan pada tegakan dalam hutan.
Ilmu penyakit tanaman hutan pertama kali dipelajari
pada pertengahan abad 19. Robert Hartig (1830-1901)
merupakan orang Jerman yang untuk pertamakalinya
mempelajari hubungan antara fungi (jamur, cendawan)
dengan kayu lapuk dan badan buah yang terbentuk
pada batang tanaman yang bersangkutan. Di Kanada
baru tahun 1908-1925 oleh Jonhn Dearness dan para
ahli mengumpulkan dan mengidentifikasi organisme
penyebab penyakit dalam Hutan Ontario dan Quebec.
Menurut Hadi (2001) dalam bukunya yang berjudul
„Patologi Hutan’, perkembangan ilmu penyakit
tanaman hutan dibedakan menjadi empat periode.
1. Periode sebelum tahun 1960
Gagasan mempelajari ilmu penyakit tanaman
hutan di Indonesia dicetuskan pertama kali oleh
Prof.Dr.Ir. Toyib Hadiwijaya pada saat menjabat
dekan fakultas Pertanian di Bogor di lingkup
Universitas Indonesia. Pada waktu itu hutan yang
utama diusahakan adalah hutan Jati (Tectona
grandis) dan beberapa tanaman lainya yakni damar
(Agatis dammara), tusam (Pinus merkusii), kesambi
(Schleichera oloesa), sonokeling (Dalbergia
latifolia), mahoni (Swietenia macrophylla) dan
akasia (Acasia decurrens). Penyakit tanaman yang
menarik perhatian pada periode sebelum 1960
adalah penyakit karat (Aecidium fragiforme) pada
damar, lapuk kayu teras (LKT), dan penyakit
kecambah benih dan bibit yang disebabkan oleh
Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia
solani, dan Fusarium spp. Mikoriza sebagai fungi
yang bersimbiose dengan akar tanaman hutan juga
telah dibicarakan dalam matakuliah silvikultur,
tetapi penyakit tanaman hutan belum pernah
dibicarakan meskipun
di fakultas
Kehutanan.
Ilmu Hama
Dan Penyakit
Hutan
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2. Periode tahun 1960-1970
Pada periode 1960-an dipelopori oleh Prof. Dr.
Ir. Soetrisno Hadi. Pada tahun 1961 penyakit layu

tetapi penyakit tanaman hutan belum pernah
dibicarakan meskipun di fakultas Kehutanan.
2. Periode tahun 1960-1970
Pada periode 1960-an dipelopori oleh Prof. Dr. Ir.
Soetrisno Hadi. Pada tahun 1961 penyakit layu
yang diduga disebabkan oleh Pseudomonas
solanacearum diketahui merusak pertanaman Jati
berumur setahun sekitar 30% di Purwakarta Jawa
barat. Pada tahun 1967, lapuk kayu teras banyak
dijumpai pada tanaman yang masih tegak di hutan.
Pengamatan dan penelitian penyakit tanaman
hutan periode 1960-1970 akhirnya dilaporkan pada
„Simposium Regional Asia Tenggara Penyakit
Tumbuhan
di
Daerah
Tropis‟
yang
diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1972.
3. Periode 1970-1980
Pada dasawarsa tahun 1970-1980 penelitian
penyakit tumbuhan hutan mulai dilakukan, tetapi
masih pada penyakit semai atau bibit di rumah
kaca. Ektomikoriza dipelajari dari segi bagaimana
lingkungannya, tipe tanah, dan pemupukan yang
berpengaruh terhadap perkembangannya. Pada
tahun 1976 penyakit tanaman hutan telah
dilaporkan pada symposium.
4. Periode setelah Tahun 1980
Pada dekade 1980-1990 patologi hutan mulai
dikembangkan di Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada. Setelah tahun 1984 penyakit
tanaman hutan boleh dikatakan telah mendapat
perhatian tersendiri seiring dengan banyaknya
hutan tanaman industri (HTI) yang dikembangkan
Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini juga
merupakan sebagian dari bentuk perhatian kita
terhadap penyakit hutan.
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4. Kunci Jawaban Tes
Kunci Jawaban Soal Essay
a) Ceritakan kembali sejarah perkembangan Ilmu hama
dan Penyakit hutan pada tahun 1970-1980
Jawaban : Pada
dasawarsa
tahun
1970-1980
penelitian penyakit tumbuhan hutan mulai
dilakukan, tetapi masih pada penyakit
semai atau bibit di rumah kaca.
Ektomikoriza
dipelajari
dari
segi
bagaimana lingkungannya, tipe tanah, dan
pemupukan yang berpengaruh terhadap
perkembangannya. Pada tahun 1976
penyakit tanaman hutan telah dilaporkan
pada symposium
b) Ceritakan kembali sejarah perkembangan Ilmu hama
dan Penyakit hutan pada tahun setelah tahun 1980an
Jawaban : Pada dekade 1980-1990 patologi hutan
mulai
dikembangkan
di
Fakultas
Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Setelah tahun 1984 penyakit tanaman hutan
boleh dikatakan telah mendapat perhatian
tersendiri seiring dengan banyaknya hutan
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tanaman
industri
(HTI)
yang
dikembangkan Indonesia. Oleh karena itu,
tulisan ini juga merupakan sebagian dari
bentuk perhatian kita terhadap penyakit
hutan.
Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda
1. S
2. B
3. B
4. B
5. B
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SENARAI

Hama

: Organisme yang dianggap merugikan dan tak
diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia.
Walaupun dapat digunakan untuk semua
organisme, dalam praktik istilah ini paling sering
dipakai hanya kepada hewan.
Hama
: Organisme yang menyebabkan kerusakan pada
ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran
penyakit dalam habitat manusia. Contohnya
adalah organisme yang menjadi vektor penyakit
bagi manusia, seperti tikus dan lalat yang
membawa berbagai wabah, atau nyamuk yang
menjadi vektor malaria.
Hama
: Organisme
pengganggu
tanaman
yang
menimbulkan kerusakan secara fisik, dan ke
dalamnya praktis adalah semua hewan yang
menyebabkan kerugian dalam pertanian.
Hama dan penyakit tanaman : Organisme
yang
mengganggu
tanaman
budidaya
sehingga
pertumbuhan
dan
perkembangan
tanaman
budidaya terhambat.
Ilmu hama dan penyakit tanaman : Bagian dari ilmu
perlindungan
tanaman
yang
membahas mengenai
semua faktor-faktor
yang
dapat
menimbulkan
kerusakan
pada
tanaman.
Penyakit hutan : Mikroorganisme (jamur, bakteri, virus),
berbagai jenis cacing dan tumbuhan
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tingkat tinggi yang menimbulkan
kerugian pada sumber daya hutan.
Patogen : Penyebab penyakit
Gejala serangan : Kerusakan atau kelainan fisik pada
tanaman yang disebabkan oleh
aktivitas binatang pemakan tumbuhan
terutama serangga dan oleh adanya
penyakit. Gejala serangan sangat
bervariasi, tergantung variasi bentuk
dan alat mulut serangga, cara hidup
serangga dan patogen, serta bagian
tanaman yang diserang.
Ilmu Penyakit Hutan : Ilmu yang mempelajari tentang
faktor biotik dan abiotik yang
dapat menyebabkan sakit pada
tanaman/tumbuhan hutan dan
hasil hutan sehingga timbul
kerugian.

*****
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BAB III
PENYEBAB PENYAKIT PADA
POHON HUTAN AKIBAT FAKTOR
BIOTIK DAN ABIOTIK
3.1 Penyebab Penyakit akibat Faktor Biotik
3.1.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Secara garis besar terdapat dua golongan penyebab
penyakit pada tanaman hutan yakni faktor biotik dan abiotic.
Penyebab penyakit akibat faktor biotik biasanya dapat
menular antara lain kelompok cendawan, bakten,
virus/viroid, Fitoplasma, nematoda, dan tumbuhan tingkat
tinggi seperti tali putri, benalu, dan serangga. Penyakit biotik
dapat berkembang apabila tersedia : (a). tumbuhan inang
rentan, yaitu tumbuhan yang tidak dapat menekan
perkembangan pathogen, (b) pathogen yang viluren, yaitu
pathogen yang mempunyai kemampuan menimbulkan
penyakitdan menghasilkan penular (inokulum), (c) kondisi
lingkungan yang mendukung, yaitu kondisi lingkungan
menurut jenis dan lama jangka waktunya serta dapat
menfasilitasi pathogen masuk dalam jaringan tumbuhan dan
berkembang di dalamnya.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan pertama dari bab ini akan
menjelaskan secara detail mengenai penyebab penyakit dari
faktor biotik sehingga mahasiswa dapat memahami
berdasarkan gejala dan tanda pada tegakan hutan yang sakit.
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3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
penyebab penyakit karena faktor biotik maka diharapkan
mahasiswa akan mampu menjelaskan kembali penyebab
penyakit hutan akibat faktor biotik.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
maka mahasiswa Semester VII Program Studi Kehutanan
diharapkan dapat :
1) Menebutkan kembali secara singkat penyebab penyakit
pada tegakan hutan yang disebabkan oleh faktor biotik
2) Mengidentifikasi kembali faktor biotik yang
menyebabkan sakitnya pohon dalam suatu kawasan
hutan.
3) Mengdiskripsikan kembali secara detail penyebab
sakitnya pohon dalam hutan akibat faktor biotik
berdasarkan gejala dan tanda serangan.
3.1.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Penyebab penyakit karena faktor biotik pada
tegakan hutan yakni Cendawan, bakteri, virus,
mikoplasma, tumbuhan parasit tingkat tinggi, serangga,
nematoda dan Alellopati, namun yang paling banyak
menimbulkan kerusakan pada tanaman hutan adalah
cendawan, bakteri, virus dan nematoda.
CENDAWAN (JAMUR atau FUNGI) SEBAGAI
PATOGEN TUMBUHAN
Cendawan dapat berperan menjadi patogen
tumbuhan. Sebagian besar penyebab penyakit pada
tumbuhan disebabkan oleh cendawan. Golongan
cendawan patogen tumbuhan memiliki anggota yang
sangat beragam. Oleh karena itu, kehadiran cendawan
patogen tumbuhan perlu selalu di waspadai.
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Sifat-sifat Umum
Cendawan (jamur, fungi adalah : organisme tingkat
rendah yang tidak mempunyai akar, batang dan daun,
sehingga disebut : THALUS. Tubuh jamur ada yang
terdiri dari satu sel dan ada pula yang terdiri dari banyak
sel yang umumnya berbentuk benang (HIFA). Hifa yang
bercabang-cabang membentuk bangunan seperti anyaman
yang disebut : MISELIUM. Semua jamur memiliki 3
(tiga) ciri yaitu : 1) Tidak mempunyai jaringan pembuluh;
2) Salah satu alat berbiaknya adalah spora; 3) Tidak
mempunyai klorofil. Karena tidak mempunyai klorofil,
maka jamur tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga
hidupnya bergantung dari materi organik yang diproduksi
oleh organisme lain sebagai sumber energi
Siklus Hidup
Sebagian besar jamur mempunyai fase seksual dan
aseksual. Kemampuan untuk melakukan kedua fase
tersebut tergantung pada kebutuhan yang biasanya
merupakan pertahan diri pada perubahan lingkungan. Jika
sumber makanan tersedia banyak, sebagian besar jamur
akan tumbuh secara vegetatif dengan sedikit
kecendrungan untuk reproduksi. Air merupakan syarat
utama untuk pertumbuhan jamur, tetapi tiap-tiap spesies
mempunyai kemampuan yang berbeda dalam bertahan
terhadap kekurangan air. misalnya : Aspergillus
Restriclus, yang termasuk mampu hidup di tempat yang
kandungan airnya rendah (xerophytic) dapat tumbuh pada
biji-bijian yang disimpan di tempat yang kelembabannya
12-15 %. Karena jamur tidak mempunyai klorofil maka
cahaya tidak mutlak diperlukan, meskipun pada saat
pembentukan tubuh buah atau produksi spora beberapa
jamur membutuhkan cahaya. Jamur dapat tumbuh pada
pH antara 2 sampai 12 dengan pH optimum sedikit asam
(pH 5-7), suhu yang baik untuk jamur berkisar antara 2030 % dengan suhu minimum untuk beberapa jamur 00C.
Suhu 700C merupakan suhu yang fatal untuk
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pertumbuhan jamur sedangkan pada suhu 90-1000C jamur
biasanya mati.
Gejala Penyakit yang disebabkan Cendawan
Beberapa gejala yang biasanya muncul bila ada
serangan cendawan yaitu sebagai berikut :
a) Nekrosis muncul akibat busuk akar, busuk pangkal
batang, rebah kecambah, kanker, antraknosa, bercak
daun, kudis, hawar, busuk lunak dan busuk kering
b) Hipertropi ditandai dengan bengkak akar/akar gada,
puru, kudis, sapu setan dan daun keriting
c) Layu, karat, penyakit embun (embun bulu, embun
hitam, embun jelaga, empun tepun tepung)
d) Hipoplasia ditandai dengan kerdil, rosseting, albino,
mosaic, warna pucat, ukuran kecil.
Cara Mengidentifikasi Cendawan
Identifikasi cendawan penting dalam proses
diagnosis penyakit tumbuhan.Cara mengidentifikasi
cendawan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai
berikut :
1) Identifikasi untuk kategori pertama : pada kingdom apa
letak organisme tersebut ?
 Bila membentuk plasmodium dan mikroorganisme
uniselular maka termasuk kingdom protozoa
 Bila membentuk spora berflagela, filamentous,
universal/multiseluler, hifa asepta maka termasuk
kingdom Chromista
 Bila membentuk miselium, dinding sel mangandung
glukan dan kitin, tidak berkloroplas maka termasuk
kingdom fungi
2) Apabila sudah dapat ditentukan kingdom fungi
tersebut, kemudian tentukan termasuk phylum apa
 Bila miselium tidak bersepta, membentuk zoospore
berflagela tunggal maka termasuk phylum
Chrytidiomycota
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

 Bila miselium mempunyai septa maka cendawan
tersebut dapat termasuk
a) Phylum Ascomycota
b) Phylum Basidiomycota, atau
c) Phylum Deuteromycota
Apabila selanjutnya adalah membedakan miselium
berseptra, apakah fungi tersebut menghasilkan :
 Ascospora (spora di dalam struktur kantung) maka
termasuk phylum Ascomycota
 Basidiospora (spora di luar basidium berbentuk
gada) maka termasuk phylum Basidiomycota
 Bila tidak keduanya maka termasuk phylum
Deuteromycota (cendawan imperfekti)
Bila diketahui cendawan imperfekti kemudian tentukan
form-kelasnya
 Bila membentuk tubuh buah yang mengandung
spora maka termasuk form-kelas Coelomycetes
 Bila spora dibentuk pada tubuh buah yang telanjang
atau aerial maka termasuk form-kelas Hypomycetes
 Bila sel yeast yang terbentuk maka termasuk formkelas Blastomycetes
Bila organisme yang anda identifikasi tidak termasuk
dalam klasifikasi diatas, maka lihat buku/bulletin untuk
klasifikasi kelas tertentu, misalnya : Hyphomycetes
(karangan Ellis, 1971)
Coelomycetes (karangan Sutton, 1980)
Langkah identifikasi selanjutnya menuju kategori :
Ordo
Famili
Menggunakan kunci
Genus
Species
Kunci ke species biasanya juga terpisah. Setelah
memperoleh genus tertentu, kemudian gunakan kunci
untuk membedakan species
Sebelum mengidentifikasi suatu isolate, seseorang
harus melakukan isolasi untuk mendapatkan biakan
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yang benar-benar murni, lalu konformasi dengan
reisolasi tunggal atau ujung hifa dari sisi luar koloni.
9) Bila setelah mempelajari dan dapat mengidentifikasi
suatu cendawan/fungi maka seseorang yang telah
mengidentifikasi harus mencantumkan genus, species
dan nama authornya sesuai dengan kunci yang
digunakan.
BAKTERI
Bakteri merupakan tumbuh-tumbuhan bersel satu
dan berdinding sel. Bentuk-bentuk bakteri, antara lain :1)
tipe coccus; berbentuk bulat, 2) tipe bacillus; berbentuk
batang, 3) tipe spirillum; berbentuk spiral atau koma dan
4) tipe batang bengkok; berbentuk koma. Pada umumnya
hanya dari tipe Bacillus yang dapat menyebabkan
penyakit tanaman
Penyebaran
Bakteri penyebab penyakit tanaman tidak
memproduksi spora, sehingga secara adaptif tidak dapat
disebarkan melalui angin. Meskipun demikian, bakteri
patogenik mampu berpindah dengan perantara air,
percikan air hujan, binatang dan manusia. Serangga juga
bertanggungjawab terhadap penyebaran beberapa
penyakit yang disebabkan oleh bakteri.
Bakteri Penyebab Penyakit
Bakteri termasuk kelas Schizomycetes dari
Thallophyta, merupakan mikroorganisme yang hanya
mempunyai satu sel dan tidak mempunyai klorofil.
Bakteri pada umumnya berkembangbiak melalui
mekanisme pembelahan sel sederhana, kemampuan
bakteri untuk memproduksi individu sel dalam jumlah
yang sangat banyak dalam waktu singkat merupakan
salah satu penyebab mengapa organisme ini dapat bersifat
sangat merusak.
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VIRUS
Virus merupakan jasat yang berada antara benda
mati dan benda hidup. Dikatakan benda mati karena
dapat mengkristal, sedang dikatakan hidup karena dapat
berkembangbiak dan menunjukkan proses-proses
kehidupan lainnya. Banyak pertumbuhan pohon yang tak
normal akibat serangan virus.
Virus merupakan penyebab penyakit yang paling
merusak, tidak hanya terjadi pada tanaman, tetapi juga
pada manusia dan ternak. Virus biasanya menghambat
pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil produksi,
bahkan mampu menimbulkan kematian tanaman inang.
Virus yang mampu menginfeksi bakteri dikenal sebagai
Bakteriofog.
Penularan
Banyak virus bersifat sangat infektif dan dapat
ditularkan secara sederhana, hanya dengan mengisap
jaringan dengan bagian tanaman yang telah terinfeksi
virus. Sebagian besar virus penyebab penyakit tanaman
disebar melalui perantara serangga. Pada beberapa kasus,
serangga memakan bagian tanaman yang telah terinfeksi
virus dan bagian mulut serangga terkontaminasi dengan
partikel virus yang berasal dari cairan (SAP) tanaman.
Beberapa jenis virus yang dapat ditularkan melalui
perbanyakkan tanaman inang secara vegetatif, misalnya
penyambungan (grafting) dan okulasi. Akar tanaman yang
tumbuh berdekatan dan saling bersentuhan kadangkadang menyebabkan penyebaran virus dari satu tanaman
ke tanaman lain. Beberapa jenis virus tersebar melalui biji
atau umbi.
Gejala
Banyak virus yang menyebabkan penyakit pada
berbagai jenis tanaman kehutanan, tetapi baru sedikit
diantaranya yang telah diketahui, karena belum
tersedianya informasi yang pasti dan masih diperlukan
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pengamatan dan penelitian yang intensif. Gejala mosaik
(gejala penyakit yang disebabkan oleh virus) meliputi :
bercak kuning (yellow motlling), perubahan warna pada
urat daun atau terbentuknya lingkaran klorosis Gejala lain
yang umum meliputi reduksi ukuran daun, daun yang
mengeriting, kekerdilan pertumbuhan, mati pucuk
(dieback) dan klorosis secara umum. Gejala penyakit
pohon yang disebabkan virus biasanya pelan dan sukar
diketahui.
Virus Penyebab Penyakit
Terjadinya penyakit umumnya ditandai dengan
terganggunya fungsi pada tanaman inang. Meskipun
demikian, dalam beberapa kasus infeksi virus tidak
menyebabkan efek yang merugikan bagi tanaman inang.
Kelayuan dan kematian jaringan daun dapat disebabkan
oleh adanya sumbatan didalam xylem atau karena efek
gabungan berbagai macam luka yang terjadi secara lokal.
NEMATODA
Selain cendawan, bakteri, virus, diketahui ada
organisme yang termasuk Kingdom binatang yang dapat
menimbulkan penyakit pada tumbuhan, yaitu nematoda.
Ciri-Ciri Umum
Nematoda termasuk dalam kingdom/kelompok
binatang. Nematoda adalah : organisme yang berbentuk
benang atau cacing kecil yang tidak bersegmen. Tidak
semua anggota nematoda parasite pada tumbuhan.
Umumnya nematoda yang parasite pada tumbuhan
berukuran keciul, antara 300-1.000 m, ada juga yang
berukuran panjang hingga 4 mm-35 m. Nematoda yang
berukuran kecil sukar dilihat dengan mata telanjang
sehingga harus dilihat dengan mikroskop.
Menurut Dropkin (1991), nematoda (nama tersebut
berasal dari kata Yunani, yang artinya benang) berbentuk
memanjang, seperti tabung, kadang- kadang seperti
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kumparan, yang dapat bergerak seperti ular. Mereka
hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, di
dalam film air, di dalam tanah, di dalam jaringan jasad
hidup berair. Filum nematoda merupakan kelompok besar
kedua setelah serangga apabila didasarkan atas
keanekaragaman jenisnya. Pracaya (2008) mengatakan
Nematoda berbentuk seperti cacing kecil. Panjangnya
sekitar 200-1.000 mikron (1.000 mikron = 1 mm).
Namun, ada beberapa yang panjangnya sekitar 1 cm.
nematoda biasa hidup di dalam atau di atas tanah.
Umumnya nematoda yang hidup di atas tanah sering
terdapat di dalam tanah terdapat di dalam jaringan
tanaman atau di antara daun-daun yang melipat, di tunas
daun, di dalam buah, di batang, atau di bagian tanaman
lainnya. Nematoda juga ada yang hidup di dalam tanaman
(endoparasit) dan ada juga yang di luar tanaman
(ektoparasit). Siklus hidup nematodaberlangsung sekitar
3-4 minggu, tergantung pada species,
inang dan
lingkungan yang mempengaruhinya, seperti kelembaban,
suhu dan pH substrat hidupnya.
Gejala Serangan Nematoda.
Gejala serangan nematoda dapat terjadi 1) Diatas
Permukaan tanah dan 2) Dibawah Permukaan Tanah.
1) Gejala Serangan Nematoda Diatas Permukaan Tanah
menyebabkan:
Pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka
pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga seperti:
a) Tunas mati. Kadang-kadang serangan nematoda
menyebabkan matinya tunas atau titik tumbuh
tanaman, sehingga tanaman tidak dapat hidup.
Kasus ini terjadi pada tanaman strawberry yang
terserang Aphelenchoides
b) Batang dan daun mengkerut. Serangan nematoda
pada titik tumbuh tanaman, kadang-kadang tidak
sampai menyebabkan tanaman mati dan masih
memungkinkan batang, daun, atau struktur lain
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dapat berkembang. Perkembangan organ-organ
tersebut tidak sempurna sehingga menyebabkan
terjadinya pengerutan atau pemuntiran. Contoh :
tanaman gandum terserang larva Anguina tritici
pada daerah titik tumbuhnya.
c) Puru biji. Biji tanaman rumputan atau biji-bijian
yang terserang Anguina. Setelah bunga terbentuk,
nematoda yang telah tumbuh sempurna mulai
masuk dan menyerang pada bagian ini sampai
nematoda dewasa. Di tempat inilah nematoda
berkembang biak. Akibatnya primordial bunga akan
membentuk puru yang di dalamnya berisi sejumlah
besar larva nematoda; nematoda ini mampu hidup
pada waktu yang cukup lama.
Pertumbuhan tidak normal sebagai akibat
terjadinya luka pada bagian dalam batang dan daun,
seperti :
a) Nekrosis. Beberapa jenis nematoda hidup dan
makan dalam jaringan batang dan daun, akibatnya
terjadi nekrosis. Contoh gejala penyakit “cincin
merah” pada batang kelapa yang terserang oleh
Rhadinaphelenchus cocophilus, terjadi karena
adanya luka pada pangkal batang tanaman tersebut.
Contoh
lain,
Ditylenchus
dipsaci
yang
menyebabkan luka pada batang dan daun pada
berbagai tanaman.
b) Bercak dan luka daun. Nematoda yang menyerang
daun, kadang-kadang makan dan merusak
parenkim. Nematoda tersebut masuk melalui
stomata. Contoh : Aphelenchoides ritzemabosi yang
menyerang daun Chrysantemum.
2) Gejala Serangan Nematoda Dibawah Permukaan
Tanah menyebabkan:
a) Puru akar. Gejala ini tampak apabila suatu tanaman
terserang nematoda puru akar. Ada beberapa jenis
nematoda yang menyebabkan puru akar, yaitu
Meloidogyne spp, Naccobus, Ditylenhus radicicola.
54

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

b)

c)

d)

e)

f)

Kedua nematoda tersebut membentuk puru pada
akar tanaman oat, barley, tomat, kentang dan jenis
tanaman lain.
Busuk. Nematoda yang masuk pada tanaman
menyebabkan luka. Terjadinya luka ini mula-mula
disebabkan oleh cucukan nematoda, namun
kerusakan yang lebih berat yang terjadi selanjutnya
mungkin diakibatkan oleh serangan organisme lain
yang masuk sebagai hama sekunder. Contoh. Gejala
busuk oleh Ditylenchus destructor pada umbi
kentang.
Nekrosis pada permukaan. Nematoda yang makan
akar tanaman dari luar, mungkin akan menyebabkan
matinya sel-sel yang terdapat di permukaan
jaringan. Keadaan ini selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada bagian
tersebut. Apabila populasi nematoda yang
menyerang tinggi dapat menyebabkan matinya selsel epidermis, sehingga akar-akar yang masih muda
akan berubah warnanya menjadi kekuningan sampai
kecoklat-coklatan.
Contoh
Aphelenchoides
parietinus menyerang Cladonia fimbriata (lumut
kerak) dan Tylenchuluss semipenetrans menyerang
tanaman jeruk
Luka. Gejala ini terjadi apabila cucukan nematoda
menyebabkan terjadinya luka yang berukuran kecil
sampai sedang. Contoh: Radopholus similis pada
akar pisang.
Percabangan akar yang berlebihan (excessive root
branching). Adanya serangan nematoda dapat
memacu terbentuknya akar-akar kecil di sekitar
ujung akar.
Contoh
serangan
Naccobus,
Trichodorus.
Luka atau kematian ujung akar. Setelah nematoda
makan pada akar, mengakibatkan
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ujungnya akan terhenti pertumbuhannya, demikian
pula terhentinya pertumbuhan cabang - cabang akar,
sehingga akan timbul gejala:
1. Stubby root yaitu cabang-cabang akar yang
berukuran kecil akan terhenti pertumbuhannya,
sehingga membentuk ikatan akar.
2. Coarse root yaitu apabila pertumbuhan akar yang
menyamping terhenti, beberapa diantaranya
berukuran pendek, sistem perakaran utama lebih
besar dan tidak banyak dijumpai akar-akar yang
kecil.
3. Curly tip, yaitu luka yang terjadi pada sisi akar
dekat ujung, yang mungkin akan menghambat
pertumbuhan dan pemanjangan akar pada bagian
sisi tersebut. Akibatnya akar akan memuntir. Gejala
ini timbul akibat serangan nematoda Xiphinema
(dagger nematoda).
INFEKSI PATOGEN KE DALAM JARINGAN
INANG
JAMUR
Jamur patogen tumbuhan dapat masuk ke dalam
jaringan tumbuhan melalui beberapa jalan antara lain: a)
luka; b) lubang-lubang alami; c) menembus secara
langsung permukaan jaringan yang utuh.
Patogen yang hanya dapat masuk melalui luka
disebut sebagai parasit luka. Patogen golongan ini tidak
dapat masuk kedalam jaringan inang melalui lubang alami
maupun dengan menembus secara langsung. Luka yang
dapat ditembus oleh patogen ini dapat berupa luka yang
sangat halus maupun luka yang dapat terlihat secara
langsung dengan mata biasa, luka yang terjadi secara
mekanis, maupun luka yang disebabkan karena gigitan
serangga. Beberapa jamur bahkan hanya dapat masuk
melalui luka yang telah disebabkan oleh patogen yang
telah menyerang terlebih dahulu. Patogen ini disebut
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dengan patogen sekunder. Lubang alami yang sering
digunakan sebagai tempat masuk oleh jamur patogen
adalah stomata atau mulut kulit. Spora jamur yang berada
di atas permukaan daun akan berkembang dan
membentuk buluh kecambah. Setelah mencapai mulut
kulit ujung buluh kecambah akan membesar dan
membentuk apresorium. Dari apresorium ini akan
dibentuk tabung penetrasi yang masuk ke dalam lubang
stomata dan di dalam ruang udara akan membengkak
menjadi gelembung substoma yang kemudian dari tempat
ini akan tumbuh hifa infeksi yang berkembang ke semua
arah, membentuk haustorium dan mengisap makanan dari
sel-sel inang, sehingga infeksi sudah terjadi. Lentisel yang
berisi sel-sel berdinding tipis yang lepas-lepas dan di
dalamnya terdapat lebih banyak ruang antar sel juga
merupakan salah satu tempat yang dapat dilalui oleh
patogen untuk masuk ke dalam jaringan selama belum
terbentuk gabus di bawahnya.
Patogen yang masuk melalui lentisel akan mendapat
perlawanan oleh pembentukan gabus, sehingga agak
mirip dengan penetrasi melalui luka. Infeksi patogen
dapat juga terjadi melalui kelenjar madu, dan madu yang
berada di dalmnay sering berfungsi sebagai alas makanan
bagi patogen sebelum masuk ke dalam jaringan. Hal ini
biasanya terjadi pada patogen-patogen yang terbawa oleh
serangga pengisap madu. Jamur yang melakukan infeksi
dengan menembus langsung permukaan jaringan, buluh
kecambah dari spora jamur terlebih dahulu akan
membentuk apresorium yang melekat erat pada
permukaan kulit luar karena adanya laipsan lendir.
Apresorium kemudian akan membentuk hifa infeksi yang
berupa tonjolan kecil namun mempunyai kekuatan besar
untuk menembus kutikula. Senyawa kutin yang
merupakan penyusun dinding kutikula akan dapat
dihancurkan secara kimiawi, sehingga jamur tidak hanya
mengandalkan kekuatan mekanisnya saja. Selanjutnya
hifa infeksi akan bertemu dengan dinding luar sel
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epidermis yang terutama tersusun oleh selulosa, dan dapt
dihancurkan oleh jamur secara enzimatis, sehingga
selulosa mengalami hidratasi yang terlihat sebagai suatu
pembengkakan dan berlapis-lapis. Hifa infeksi akan
membuat saluran Jika hifa infeksi mulai menguraikan
dinding luar sel epidermis, keseimbangan dalam sel mulai
terganggu. Protoplas mengalami perubahan dalam
strukturnya, menjadi lebih kasar dan granuler. Kadangkadang plasma mengalami koagulasi dan mengendap
pada permukaan hifa yang telah masuk, sehingga hifa
yang masuk terbungkus oleh selaput yang padat, yang
dapat menghalangi difusi sekresi jamur ke dalam sel. Ada
kalanya lapisan pembungkus ini menjadi lebih kuat
karena adanya endapan selulosa dan hemiselulosa yang
disebut lignituher, yang dapat menghentikan pertumbuhan
hifa.
BAKTERI
Bakteri tidak dapat melakukan infeksi dengan
menembus permukaan jaringan tumbuhan yang utuh.
Bakteri dapat masuk ke dalam jaringan tanaman melalui
luka mekanis. Karena adanya tekanan negatif di dalam
pembuluh yang terjadi akibat adanya luka akan
mengakibatkan bakteri terhisap masuk ke dalam
pembuluh sehingga terlindung dari faktor lingkungan
yang kurang baik. Luka karena hewan juga dapat menjadi
jalan masuk bagi bakteri. Lubang alami dapat digunakan
oleh bakteri untuk melakukan infeksi. Mulut kulit ataupun
hidatoda, khususnya yang terdapat di tepi daun dapat
digunakan sebagai jalan masuk bakteri. Pada waktu udara
lembap hidatoda akan mengteluarkan tetes air gutasi. Jika
kelembaban turun maka penguapan daun akan bertambah
sehingga tetes air yang berada di depan hidatoda akan
terisap masuk dan bila di situ ada spora bakteri yang
menempel maka akan ikut terserap masuk bersama
dengan tetes air gutasi tersebut. Infeksi yang terjadi
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melalui hidatoda ini sering ditunjukkan dengan gejala
awal kerusakan yang terlihat pada tepi daun.
VIRUS
Virus tumbuhan tidak dapat melakukan infeksi
tanpa adanya bantuan, karena virus tidak dapat
mengadakan penetrasi dinding sel. Virus akan masuk ke
dalam sel untuk melakukan replikasi. Infeksi virus pada
permukaan daun terutama terjadi pada sel-sel epidermal.
Partikel virus dapat masuk melalui luka kecil yang tidak
menyebabkan matinya sel. Virus tertentu dapat
menginfeksi melalui luka mekanis, sedangkan virus
lainnya harus masuk ke dalam sel inang dengan bantuan
jasad tertentu yang disebut vektor. Setelah masuk
kedalam jaringan inang virus akan segera melepaskan
mantelnya, sedang intinya akan segera berperan dalam
proses infeksi yaitu dengan mengikuti proses metabolisme
dalam tubuh inang. Asam nukleat dari virus akan
bergabung dalam sistem informasi genetik tumbuhan,
sehingga tidak hanya mengadakan replikasi untuk
membentuk RNA sendiri tetapi juga menentukan
terbentuknya protein virus.
2. Latihan
 Setelah mahasiswa mengikuti
kuliah hama dan penyakit
hutan
dengan
topik
“Penyebab Penyakit Karena
Faktor Biotik dibagi dalam
kelompok kecil yang terdiri
dari 3 mahasiswa.
 Setiap kelompok diminta
untuk menyebutkan penyebab
penyakit faktor biotok
 Setiap kelompok diminta
untuk menjelaskan penyebab
faktor
biotik
sehingga
tanaman menjadi sakit

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

59

3.1.3. Penutup
1. Test Evaluasi
Pilihan salah satu jawaban dibawah ini yang kalian
anggap benar
1. Penyebab penyakit pada tanaman hutan dapat sebab
oleh :
A. Jamur, virus, bakteri dan angin
B. Bakteri, air, nematoda dan kelembaban
C. Virus, nematoda, bakteri dan suhu
D. Nematoda, bakteri, jamur dan virus
2. Jamur merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tidak
membutuhkan
sinar
matahari
untuk
proses
pertumbuhannya, karena :
A. Mempunyai jaringan pembuluh
B. Salah satu alat berbiaknya adalah spora
C. Tumbuhan berklorofil
D. Jawaban B dan C benar.
3. Berikut ini adalah ciri-ciri jamur yaitu :
A. Tidak mempunyai jaringan pembuluh
B. Jawaban A, C dan D benar
C. Tidak mempunyai klorofil
D. Salah satu alat berbiaknya adalah spora
4. Bakteri
penyebab
penyakit
tanaman
tidak
memproduksi spora. Oleh sebab itu penyebab penyakit
karena bakteri tidak dapat disebar melalui :
A. Angin
B. Percikan hujan
C. Manusia
D. Binatang
5. Air merupakan salah satu syarat utama pertumbuhan :
A. Bakteri
B. Jamur
C. Virus
D. Jawaban A, B, dan C benar
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6. Bentuk bakteri manakah yang banyak ditemukan
penyakit tanaman :
A. Tipe coccus dan tipe bengkok
B. Tipe spirillum
C. Tipe bacillus
D. Jawaban A,B dan C benar
Nyatakanlah pernyataan dibawah ini Benar atau
Salah
1. Virus merupakan penyebab penyakit yang paling
merusak karena hanya menyerang tanaman saja (B - S)
2. Virus yang mampu menginfeksi bakteri dikenal
sebagai Bakteriofog. (B-S)
3. Sebagian besar virus penyebab penyakit tanaman
disebar melalui perantara serangga. (B-S)
4. Gejala penyakit pohon yang disebabkan virus biasanya
pelan dan sukar diketahui (B-S)
5. Namatoda atau cacing kecil yang dapat menyerang
tanaman dibawah permukaan tanah maupun diatas
permukaan tanah. (B - S)
6. Gejala serangan nematoda dibawah permukaan tanah
menyebabkan luka atau kematian ujung akar saja.
(B-S).
7. Infeksi patogen ke dalam jaringan inang pada jamur
dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan melalui
beberapa jalan antara lain; melalui luka dan lubanglubang alami. (B-S).
8. Infeksi patogen ke dalam jaringan inang pada dapat
masuk ke dalam jaringan tanaman melalui luka
mekanis. (B-S).
9. Gejala serangan nematoda diatas permukaan tanah
menyebabkan, pertumbuhan tidak normal yang
diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan
primordial bunga. (B-S).
10. Gejala serangan nematoda dibawah permukaan tanah
menyebabkan, penyakit puru, busuk akar dan nekrosis
permukaan. (B-S).
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2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab pertanyaan
minimal 75 % secara benar dan tepat..
3. Rangkuman
Dalam ilmu penyakit hutan penyebab penyakit
dapat disebabkan oleh : jamur, bakteri, Virus,
mikoplasma, tumbuhan parasit tingkat tinggi, serangga,
nematoda dan alellopati. Air merupakan syarat utama
untuk pertumbuhan jamur, tetapi tiap-tiap spesies
mempunyai kemampuan yang berbeda dalam bertahan
terhadap kekurangan air. misalnya : Aspergillus
Restriclus, yang termasuk mampu hidup di tempat yang
kandungan airnya rendah (xerophytic) dapat tumbuh pada
biji-bijian yang disimpan di tempat yang kelembabannya
12-15 %.
Bentuk-bentuk bakteri, antara lain : tipe coccus;
berbentuk bulat, tipe bacillus; berbentuk batang, tipe
spirillum; berbentuk spiral atau koma dan tipe batang
bengkok; berbentuk koma. Pada umumnya hanya dari tipe
Bacillus yang dapat menyebabkan penyakit tanaman.
Bakteri penyebab penyakit tanaman tidak memproduksi
spora, sehingga secara adaptif tidak dapat disebarkan
melalui angin. Meskipun demikian, bakteri patogenik
mampu berpindah dengan perantara air, percikan air
hujan, binatang dan manusia.
Virus merupakan penyebab penyakit yang paling
merusak, tidak hanya terjadi pada tanaman, tetapi juga
pada manusia dan ternak. Virus biasanya menghambat
pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil produksi,
bahkan mampu menimbulkan kematian tanaman inang.
Sebagian besar virus penyebab penyakit tanaman disebar
melalui perantara serangga. Pada beberapa kasus,
serangga memakan bagian tanaman yang telah terinfeksi
virus dan bagian mulut serangga terkontaminasi dengan
partikel virus yang berasal dari cairan (SAP) tanaman.
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Gejala penyakit yang disebabkan oleh virus meliputi :
bercak kuning (yellow motlling), perubahan warna pada
urat daun atau terbentuknya lingkaran klorosis dan gejala
lainnya seperti : reduksi ukuran daun, daun yang
mengeriting, kekerdilan pertumbuhan, mati pucuk
(dieback) dan klorosis secara umum. Gejala penyakit
pohon yang disebabkan virus biasanya pelan dan sukar
diketahui.
Nematoda adalah cacing kecil, dengan panjang
sekitar 200-1.000 mikron atau 1 mm namun ada beberapa
yang mempunyai panjang hingga 1 cm. Gejala serangan
nematoda dapat terjadi : diatas permukaan tanah dan
diibawah permukaan tanah. Gejala Serangan nematoda
Diatas Permukaan Tanah menyebabkan: Pertumbuhan
tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada tunas, titik
tumbuh, dan primordial bunga seperti : tunas mati, batang
dan daun mengkerut, puru biji dan Pertumbuhan tidak
normal sebagai akibat terjadinya luka pada bagian dalam
batang dan daun, seperti : nekrosis, bercak daun dan luka
daun. Gejala serangan nematoda dibawah permukaan
tanah menyebabkan : puru akar, busuk, nekrosis pada
permukaan, luka, percabangan akar yang berlebihan dan
luka atau kematian ujung akar.Infeksi patogen ke dalam
jaringan inang, pada Jamur; yaitu Jamur patogen
tumbuhan dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan
melalui beberapa jalan antara lain; a) luka; b) lubanglubang alami; c) menembus secara langsung permukaan
jaringan yang utuh. Infeksi patogen ke dalam jaringan
inang, pada Bakteri tidak dapat melakukan infeksi dengan
menembus permukaan jaringan tumbuhan yang utuh.
Bakteri dapat masuk ke dalam jaringan tanaman melalui
luka mekanis. Virus tumbuhan tidak dapat melakukan
infeksi tanpa adanya bantuan, karena virus tidak dapat
mengadakan penetrasi dinding sel. Virus akan masuk ke
dalam sel untuk melakukan replikasi. Infeksi virus pada
permukaan daun terutama terjadi pada sel-sel epidermal.
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4. Kunci Jawaban Test
1. D
9. B
2. B
10. B
3. B
11. B
4. A
12. S
5. B
13. B
6. C
14. B
7. S
15. B
8. B
16. B

DAFTAR PUSTAKA
1. Agrios, 1996. Ilmu Penyakit Tumbuhan. Gadjah Mada
University Press
2. Departemen Kehutanan, 2000. Buku Pintar Penyuluhan
dan Perkebunan.
3. Evans. J, 1982. Plantation Forestry in the Tropic. Oxford
Clarendron Press
4. Ferguson.I.S, 1977. Sustainable Forest Management.
Oxford University Press
5. Ika. R. Sastrahidayat, Ilmu Penyakit Tumbuhan. Penerbit
Usaha Nasional Surabaya-Indonesia
6. Meity Suradji Sinaga, 2003. Dasar-Dasar Ilmu Penyakit
Tumbuhan. Penebar Swadaya, Jakarta
7. Nur Tjahjadi, 2005. Hama dan Penyakit Tanaman.
Kanisius Press.
8. SM. Widyastuti, Sumardi, Harjono, 2005. Patologi
Hutan. Gadjah Mada University Press.
9. Sutarman, 2017. Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tanaman.
UMSIDA Press

64

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

SENARAI

Antagonis : Mahkluk hidup mikroskopik yang dapat
menimbulkan
pengaruh
yang
tidak
menguntungkan bagi mahluk hidup lain melalui
parasitasi, sekresi antibiotik, kerusakan fisik
dan bentuk-bentuk penghambatan lain seperti
persaingan untuk memperoleh hara dan ruang
tumbuh.
Bakteri : Kelompok organisme yang tidak memiliki
membram inti sel. Organisme ini termasuk ke
dalam domain prokariota dan berukuran sangat
kecil, serta memiliki peran besar dalam
kehidupan di bumi.
Cendawan/Fungi/Jamur : Tumbuhan
yang
tidak
mempunyai klorofil sehingga
bersifat heterotroph. Jamur ada
yang bersifat universal dan
multiseluler. Tubuhnya terdiri
dari benang-benag hifa. Hifa
dapat membentuk anyaman dan
bercabang-cabang yang disebut
Miselium. Reproduksi jamur
ada yang dengan cara vegetatif
ada juga dengan cara generatif.
Faktor biotik : Faktor hidup yang meliputi semua makhluk
hidup di bumi, baik tumbuhan, hewah
maupun manusia. Komponen biotik meliputi
semua faktor hidup yaitu: kelompok
organisme produsen, konsumen dan
pengurai. Sedangkan komponen biotik
diartikan sebagai komponen-komponen
penyusun ekosistem yang berupa mahluk
hidup. Beberapa contoh komponen biotik
misalnya hewan, tumbuhan, fungi, virus,
bakteri, dan manusia. Komponen biotik
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berkembang biak dan bertahan hidup dalam
lingkungan abiotik. Dalam ekosistem,
tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan
berperan
sebagai
konsumen
dan
mikroorganisme sebagai dekomposer. Faktor
biotik meliputi : interaksi antar tumbuhan
dalam komunitas, interkasi hewan dan
tumbuhan dalam komunitas dan interkasi
manusia dan tumbuhan.
Gejala/simtoma/symptom: Pengindikasian
keberadaan
sesuatu penyakit atau gangguan
kesehatan
yang
tidak
diinginkan, berbentuk tandatanda atau ciri-ciri penyakit.
Mikroorganisme/mikroba : Organisme yang sangat kecil
sehingga untuk mengamati
harus
menggunakan
mikroskop. Mikroorganisme
juga
disebut
sebagai
organisme
mikroskopis.
Mikroorganisme
seringkali
bersel tunggal (uniseluler)
atau multiseluler. Namun,
beberapa
Protista
bersel
tunggal masih terlihat dengan
mata telanjang dan ada
beberapa species
multisel
tidak terlihat mata telanjang.
Virus juga termasuk ke dalam
mikroorganisme
meskipun
bersifat seluler.
Nematoda : Organisme yang berbentuk benang atau cacing
kecil yang tidak bersegmen. Tidak semua
anggota nematoda parasit pada tumbuhan.
Umumnya nematoda yang parasite pada
tumbuhan berukuran keciul, antara 300-1.000
m, ada juga yang berukuran panjang hingga 4
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mm-35 m. Nematoda yang berukuran kecil
sukar dilihat dengan mata telanjang sehingga
harus dilihat dengan mikroskop.
Organisme: Segala jenis makhluk hidup (tumbuhan,hewan,
manusia) yang merupakan kumpulan molekulmolekul yang saling mempengaruhi sedemikan
sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki
sifat hidup.
Patogen : Mahluk hidup mikroskopik yang hidup secara
parasit di dalam atau di permukaan tubuh dan
pada akhirnya menyebabkan kematian mahluk
hidup lain yang diserangnya. Mahluk lain yang
diserang patogen disebut inang (host).
mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan virus
yang bersifat parasite (hidup dari inang) yang
menyebab penyakit.
Penyakit : Kondisi burk pada organ atau bagian tertentu
yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya
seperti bakteri, virus, jamur, luka, ketidakseimbangan kimia dalam tubuh, terkena racun
dan munculnya sel tidak sempurna. Misalnya :
kanker.
Siklus hidup: Serangkaian perubahan dan pertumbuhan
dalam pengembangan suatu organisme dari
awal kehidupan sampai menuju dewasa dan
menghasilkan keturunan. Pada siklus
kehidupan dapat melalui dua cara yaitu :
tanpa
metamorfosis
dan
melalui
matamorfosis.
Spora
: Satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh
lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya
tumbuh pada lingkungan yang memenuhi
persyaratan tertentu, yang khas bagi setiap
species. Fungsi spora sebagai alat persebaran
mirip biji, meskipun berbeda jika ditinjau dari
segi anatomi dan evolusi.
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Virus

: Agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi
di areal sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi,
sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan
salinan identik virus asli dengan cepat. Virus
sendiri tidak memiliki se, pembentukan virusvirus baru berlangsung dalam sel inang yang
terinfeksi.

KA
3.2. Penyebab Penyakit akibat Faktor Abiotik
3.2.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Penyebab penyakit karena faktor abiotik (mati) tidak
dapat menular dan terdiri dari suhu, kelembaban, iklim,
kelebihan unsur hara, dan kekurangan unsur hara. Secara
umum faktor abiotik menentukan apakah interaksi antara
pathogen dan tumbuhan inang dapat berkembang menjadi
suatu penyakit. Pohon-pohon yang tumbuh tercekam oleh
faktor abiotik tertentu seringkali lebih mudah terinfeksi
patogen. Faktor abiotik dapat berperan sebagai penyebab
langsung suatu penyakit, apabila berada pada kondisi
kekurangan atau kelebihan. Penyebab penyakit abiotic pada
pohon-pohon hutan umumnya tidak disebabkan oleh satu
faktor tunggal yang terpisah dari faktor penyebab lain.
Penyakit abiotik sangat sulit dibedakan, karena gejala yang
Nampak mirip dengan gejala penyakit biotik. Untuk
memastikan penyebab penyakit adalah abiotik maka harus
dibuktikan bahwa pathogen tidak ditemukanpada tumbuhan
yang sakit dan penyakit timbul tidak dapat diulangkembali
secara buatan.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan kedua akan menjelaskan secara
rinci penyebab penyakit karena faktor abiotik sehingga
mahasiswa dapat membedakan penyebab penyakit yang
disebabkan oleh faktor biotik berdasarkan gejala pada
tanaman atau tegakan hutan yang sakit.
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3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
penyebab penyakit karena faktor abiotik secara umum,
maka diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan
kembali penyebab penyakit penyakit karena faktor abiotik
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program Studi
Kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Mempelajari kembali penyebab penyakit pada tegakan
hutan yang disebabkan oleh faktor abiotik
2) Mengidentifikasi kembali faktor abiotik yang
menyebabkan tegakan hutan menjadi sakit
3) Mengdiskripsikan kembali penyebab tegakan hutan
menjadi sakit yang disebabkan faktor abiotik
berdasarkan gejala
3.2.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Faktor abiotik penyebab penyakit adalah : faktorfaktor fisik (suhu, kelembaban dan iklim) dan faktorfaktor kimia (keasaman, kandungan mineral, bahan kimia,
fase cair, fase gas) penyusun lingkungan tempat tumbuh
yang tingkat keberadaannya tidak mendukung partumbuhan atau perkembangan normal pohon-pohon penyusun
hutan. Secara umum faktor abiotik menentukan apakah
interaksi antara patogen dan tumbuhan inang dapat
berkembang menjadi satu penyakit. Pohon-pohon yang
tumbuh tercekam oleh faktor abiotik tertentu seringkali
lebih mudah terinfeksi patogen.
Faktor abiotik yang dapat memfasilitasi infeksi
patogen disebut faktor pra-disposisi. Faktor abiotik juga
dapat menentukan apakah suatu patogen dapat
berkembang atau bertahan hidup dalam kondisi normal
pada suatu lokasi tertentu. Disamping itu faktor abiotik
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dapat berperan sebagai penyebab langsung suatu penyakit
yaitu apabila berada pada kondisi kekurangan atau
kelebihan.
Gejala penyakit abiotik dapat timbul pada hampir
seluruh bagian tumbuhan misalnya, layu, daun
menguning, ukuran daun lebih kecil, pertumbuhan
terhambat, kematian cabang dan pertumbuhan tunas air
yang berlebihan. Gejala penyakit yang sangat mirip dapat
berkembang pada jenis-jenis pohon yang berbeda pada
suatu lokasi, walaupun faktor abiotik penyebabnya tidak
sama. Sesuai dengan sifat faktor penyebab dan proses
pembentukkannya, penyakit abiotik tidak dapat menular
dari tumbuhan yang sakit ke tumbuhan lain yang sehat.
Penyebab penyakit faktor abiotik terjadi karena
kekurangan atau kelebihan satu atau beberapa faktor
pendukung
pertumbuhannya.
Misalnya
kondisi
lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan. Sebagai
contoh, kurang dan tidak seimbangnya faktor fisik/kimia
yang sesuai untuk pertumbuhan yang normal dapat
menyebabkan penyakit sehingga pertumbuhan normal
menjadi tidak normal. Faktor lingkungan yang
mempengaruhi
pertumbuhan
misalnya
:
suhu,
kelembaban, cahaya dan tempat tumbuh. Untuk tiap
faktor abiotik, terdapat batas optimum bagi pertumbuhan
pohon hutan. Pohon tumbuh normal pada kisaran faktor
tersebut selama masih dalam batas optimum. Akan tetapi
faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan penyakit
abiotik apabila berada diluar batas optimum.
Penyakit karena faktor abiotik terjadi tanpa
keterlibatan patogen, tidak menular dari dari tumbuhan
yang sakit ke tumbuhan yang sehat dan dapat
mempengaruhi semua fase pertumbuhan pohon hutan
termasuk biji, semai, tumbuhan dewasa dan buah. Macam
dan tingkat keparahan gejala yang ditimbulkan oleh
penyakit ini sangat beragam tergantung pada faktor
lingkungan yang terlibat dan tingkat penyimpanan faktor
tersebut dari kondisi normal. Gejala beragam dari ringan
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sampai parah dan tumbuhan yang sakit dapat mati.
Terkadang penyebab penyakit-penyakit faktor abiotik
menunjukkan gejala yang khusus dan faktor penyebabnya
dapat diduga dengan menggunakan acuan cuaca disekitar
tempat tumbuh, kebiasaan tumbuhan dan kondisi tanah.
Gejala-gejala beberapa penyakit abiotik dapat mirip
dengan gejala penyakit abiotik. Apabila penyebab
penyakit adalah faktor lingkungan bukan pathogen,
Diagnosis penyebab penyakit faktor abiotik
seringkali mudah dilakukan dengan adanya karakteristik
gejala yang telah diketahui sebelumnya yang disebabkan
oleh kekurangan tau kelebihan faktor lingkungan yang
disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan faktor
lingkungan. Diagnosis dapat dilakukan dengan memeriksa
dan menganalisis beberapa faktor pada waktu yang
berbeda diantaranya kondisi cuaca sebelum dan selama
kemunculan penyakit, perubahan yang terjadi pada
kondisi atmosfir dan pencemaran tanah tepat dilokasi atau
sekitar lokasi tempat tumbuhan yang sakit, praktekpraktek silvikultur atau kemungkinan terjadi kesalahan
praktek silvikultur. Terkadang penyakit abiotik sangat
sulit dibedakan dengan penyakit biotik yang disebabkan
oleh virus, mikoplasma dan beberapa penyakit akar.
Untuk memastikan penyebab penyakit adalah
abiotik maka harus dibuktikan bahwa :
 Patogen tidak ditemukan pada tumbuhan yang sakit
dan penyakit yang timbul harus dapat diulang kembali
secara buatan (reproducible).
 Memperlakukan tumbuhan yang sehat pada kondisi
lingkungan yang sama dengan kondisi lingkungan
yang sakit.
Pengelolaan penyebab penyakit abiotik dapat
dikendalikan dengan memastikan bahwa tumbuhan tidak
berada pada kondisi lingkungan dengan unsur-unsur hara
pada tingkat yang memenuhi pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan.
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Penyebab penyakit abiotik yakni :
Suhu
Tiap jenis tumbuhan mempunyai kisaran
persyaratan suhu yang dapat ditoleransi dalam
pertumbuhannya. Perubahan suhu yang melampaui batas
toleransi akan menyebabkan tumbuhan mengalami
penyimpangan fisiologis dan dapat menyebabkan
kematian. Di Indonesia, seperti yang terjadi di daerah
tropis lainnya, kenaikan suhu sangat biasa terjadi,
misalnya pada musim kemarau panjang.
Kerusakan yang terjadi, bila suhu tempat tumbuh
meningkat diatas batas toleransi, dapat berupa mati kering
baik sebagian atau seluruh bagian tumbuhan. Kematian
jaringan terjadi karena kehilangan air dari sel-sel
penyusun jaringan, perubahan sifat kimia koloid plasma
sel atau kerusakan proses metabolisme (Smith, 1970)
Suhu dan kelembaban tanah merupakan dua faktor
tempat tumbuh yang secara bersama mempengaruhi
komposisi dan kesehatan hutan. Suhu rendah merupakan
pembatas pertumbuhan pohon pada dataran tinggi dan
diluar daerah tropis. Air harus cukup terakumulasi
didalam tanah sehingga dapat memenuhi kebutuhan
pohon. Jika satu atau kedua faktor tersebut menjadi
pembatas, maka jenis pohon yang dapat tumbuh juga
cenderung terbatas dan pertumbuhannya menjadi lebih
lambat.
Pertumbuhan pohon sangat peka terhadap suhu.
Beberapa jenis pohon tumbuh dengan baik pada suhu
kisaran yang lebar; jenis lainnya hanya mentoleransi
kisaran yang lebih sempit. Kerusakan akan terjadi pada
saat suhu telah melewati batas maksimum atau minimum.
Suhu Tinggi
Suhu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada
tumbuhan, misalnya : kematian anakan, luka pada bagian
pohon yang memiliki jaringan yang lemah yang akan
menghambat proses regenerasi dan keguguran dun-daun
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atau bunga sebelum waktunya. Suhu tinggi yang
berasosiasi dengan angin yang bersifat kering dapat
menyebabkan daun rontok dan hangus. Hal ini terjadi
karena daun kehilangan air dengan cepat. Tepi daun akan
berubah warna menjadi kuning atau coklat dan gugur
lebih awal.
Luka bakar karena sinar matahari (sunscald)
merupakan kematian setempat pada kambium yang
disebabkan oleh kenaikan suhu yang berlebihan jaringan
tersebut setelah terjadi penyinaran matahari yang
mendadak. Solarisasi adalah reaksi fotokimia yang
menghambat fotosintesis apabila tumbuhan terkena
cahaya matahari pada intensitas yang sangat tinggi. Bila
solarisasi terjadi, maka cahaya matahari yang akan
menghambat proses fotosintesis dan oleh adanya oksigen
terjadi perubahan warna klorofil menjadi putih
(bleaching). Akibatnya, solarisasi dapat menyebabkan
kematian tumbuhan.
Kerusakan akibat suhu juga sering terjadi pada
pesemaian. Suhu permukaan tanah yang cukup tinggi
dapat mematikan sel-sel batang semai di dekat permukaan
tanah. Kerusakan ini seringkali sulit dibedakan dari gejala
akibat lodoh (Barnard, 1990). Kerusakan akibat suhu
tinggi dapat dicegah dengan memberikan naungan pada
tempat pesemaian. Tanah yang berwarna gelap
mempunyai potensi lebih tinggi dalam menimbulkan
kerusakan dibandingan tanah yang berwarna terang,
karena tanah berwarna gelap menyerap radisasi matahari
lebih banyak.
Suhu Rendah
Suhu rendah biasanya terjadi di daerah yang
mempunyai musim dingin, atau di daerah tinggi. Apabila
pada musim semi suhu turun secara tiba-tiba dibawah
00C, maka pucuk tunas dan daun-daun muda rusak.
Kerusakan akibat suhu rendah terjadi pada awal atau akhir
musim gugur. Kerusakan ini terjadi karena suhu turun
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dengan mendadak dibawah titik beku sebelum jaringan
tumbuhan cukup lama untuk menyesuaikan diri.
Tumbuhan mempunyai toleransi yang cukup
beragam terhadap suhu rendah. Beberapa jenis tumbuhan
dapat bertahan dan bahkan berbunga saat turun salju.
Suhu rendah memperlambat metabolisme berbagai jenis
proses kehidupan secara mendadak, tetapi suhu beku
mempunyai pengaruh yang paling besar. Kristal es dapat
terbentuk dalam jaringan muda yang dapat merusak
membram sel dan akhirnya menyebabkan kematian sel.
Kerusakan yang terjadi karena suhu rendah dapat
dihindari dengan menanam jenis pohon lokal dan tidak
menanam jenis pohon yang rentan pada daerah yang
seringkali mengalami penurunan suhu. Bagian-bagian
pohon memberikan respons yang berbeda terhadap suhu
rendah, misalnya akar pohon lebih rentan dibandingkan
tajuk.
Kelembaban
Ketersediaan air yang cukup sangat diperlukan
untuk pertumbuhan pohon penyusun hutan.
Cekaman Air
Gejala kerusakan akibat kekeringan pada umumnya
berupa kelayuan yaitu kehilangan turgor sel-sel jaringan
inang. Kelayuan dan gugurnya daun merupakan gejala
awal kekurangan air dan apabila kekurangan air
berlangsung terus menerus, maka dehidrasi (kehilangan
air yang berlebihan) akan meluas pada seluruh bagian
tumbuhan. Mati pucuk juga merupakan gejala kerusakan
pada tumbuhan tua akibat kekeringan. Kerusakan lain
berupa perubahan warna daun, menjadi coklat pada
bagian tepi daun pada daun lebar dan seluruh bagian daun
coklat pada tumbuhan konifer. Air berperan penting
dalam metabolisme tumbuhan. Dalam hubungan
dengannya dengan ketahanan terhadap cekaman air
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(water stress), tumbuhan dapat dibedakan menjadi tiga
kelompok, yaitu :
b) Hidrofit; tumbuhan yang menyesuaikan perikehidupannya dengan lingkungan yang berair
c) Mesofit; tumbuhan yang hidup pada lingkungan yang
tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah
d) Xerofit ; tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan
yang kering (misalnya gurun pasir, kaktus)
Tumbuhan muda umumnya lebih peka terhadap
kekurangan air dibandingkan dengan tumbuhan tua.
Demikian juga tumbuhan yang mempunyai perakaran
dangkal lebih peka bila dibandingkan dengan tumbuhan
yang mempunyai perakaran dalam.

Kelebihan Air
Keadaan air yang berlebihan merupakan hal yang
tidak menguntungkan bagi tumbuhan kecuali bagi jenisjenis hidrofit. Jati yang ditanam di kebun benih Cepu pada
kondisi tanah dengan drainase yang buruk, dimusim hujan
perakaran tanaman berada dalam lingkungan dengan
kandungan air yang terlalu tinggi. Kondisi tersebut
diketahui menyebabkan kematian pada beberapa tanaman
Jati. Drainase yang buruk menyebabkan tumbuhan
kehilangan vigor, seringkali diikuti oleh gejala kelayuan
dan oleh perubahan warna daun menjadi pucat atau hijau
kekuningan. Kelebihan air pada saat fase pertumbuhan
seringkali menyebabkan gejala kelayuan permanen dan
kematian jaringan-jaringan sukulen muda. Sebagai akibat
kelebihan air karena banjir atau drainase buruk, akar
tumbuhan membusuk yang dapat disebabkan oleh kurang
ketersediaan oksigen bagi akar.
Iklim
Hutan hujan tropis adalah tipe vegetasi yang sangat
kaya dengan jenis, menempati daerah tropis atau dekat
dengan daerah tropis dan mendapat curah hujan
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melimpah, yaitu 2.000-4.000 mm tiap tahun. Komponen
penyusun hutan tropis berupa pohon-pohon dengan
ketinggian paling tidak 30 m (Baur, 1966). Banyak pohon
di dalam komunitas tersebut berasosiasi dengan liana,
epifit, saprofit dan parasit (Ewusie, 1980). Hutan hujan
tropis berada dalam wilayah yang mempunyai iklim
karakteristik dengan suhu rata-rata tinggi (26-27oC) tanpa
adanya musim dingin, selalu lembab (kelembaban nisbi
rata-rata setinggi 80-85 %) dan curah hujan tinggi.
Iklim karaktersitik tersebut menyebabkan proses
penguraian dan mineralissi berjalan dengan cepat. Curah
hujan yang tinggi mengakibatkan proses pencucian hara
juga tinggi. Untuk mempertahankan keberadaannya jenis
penyusun hutan hujan tropis mengandalkan mekanisme
siklus unsur hara tertutup dengan menggunakan bantuan
mikroorganisme dan mikoriza sebagai jembatan
kebocoran hara keluar dari sistem dapat diperkecil
(Richards, 1957). Siklus hara tertutup yang terjadi di
dalam hutan hujan tropis sangat rentan terhadap gangguan
yang berasal dari luar. Bila pengelolaan hutan
menggunakan suatu system silvikultur, maka kondisi
biofisk yang digambarkan tersebut perlu mendapat
perhatian serius agar produksi jasa lingkungan dapat
dipertahankan (Marsono, 1991).
Pada hutan tanaman, apabila jenis tumbuhan
penyusunnya merupakan jenis eksotik atau dibangun pada
lahan-lahan marginal, maka faktor iklim atau faktor
tempat tumbuh dapat merupakan pembatas bagi
pertumbuhan tumbuhan. Bila faktor-faktor tersebut berada
diatas atau dibawah batas kemampuan adaptasi tumbuhan
maka dapat terjadi kerusakan fisologis atau mekanis.
Penyakit abiotik yang disebabkan oleh iklim banyak
dialami di daerah-daerah empat musim yang mempunyai
suhu dan kelembaban sangat beragam yang kadangkadang ektrim. Untuk daerah-daerah tropis, sepeti
Indonesia, iklim tidak menjadi penyebab utama penyakit
abiotik.
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Unsur Hara
Pohon-pohon hutan mempunyai peluang tinggi
untuk mengalami kekurangan unsur hara yang dibutuhkan
dari dalam tanah. Hutan, sesuai dengan fungsi dan
nilainya, pada umumnya tumbuh pada kondisi tapak yang
kurang mendukung pertumbuhan. Di samping itu makin
banyak hutan yang mengalami kemunduran integritas
sistemnya akibat berbagai faktor baik yang berhubungan
dengan pengelolaan maupun faktor-faktor luar
lain.Kekahatan unsur hara dapat terjadi apabila
ketersediaan unsur hara dalam tanah tidak mencukupi
jumlah yang diperlukan tumbuhan yang hidup di tempat
tersebut. Kekahatan unsur hara juga dapat terjadi bila
unsur hara terikat dalam senyawa anorganik maupun
organik dalam tanah, sehingga tidak tersedia bagi
tumbuhan.
Kekahatan Unsur Hara
Tumbuhan memerlukan unsur-unsur hara untuk
dapat tumbuh secara normal. Beberapa unsur yaitu
nitrogen (N), fosfat (P), kalium (K), kalsium (Ca),
magnesium (Mg) dan belerang (S) diperlukan oleh
tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar dan
dikelompokkan kedalam unsur utama atau hara makro.
Besi (Fe), boron (Bo), mangan (Mn), seng (Zn), tembaga
(Cu), moliben (Mo) dan klor (Cl) diperlukan dalam
jumlah yang lebih kecil dan dikelompokkan sebagi unsur
minor atau hara mikro. Kedua kelompok unsur tersebut
sangat penting bagi tumbuhan. Jika keberadaannya lebih
rendah dari tingkat minimal yang diperlukan oleh
tumbuhan untuk tumbuh secara normal, maka tumbuhan
akan mengalami gejala penyakit dan menunjukkan
berbagai macam gejala eksternal dan internal. Gejala
penyakit akibat kekurangan unsur hara makro dan mikro
dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan untuk
pengamatan gejala karakteristik kekahatan hara pada
tumbuhan secara cepat dapat dilihat pada Tabel 1.
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Gambar 3.1 Gejala Penyakit Akibat Kekurangan Unsur
Hara Makro Dan Mikro Pada Tumbuhan
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Tabel 3.1 Gejala Karakteristik Kekahatan Hara Pada
Tumbuhan Secara Cepat.
Gejala Yang Timbul Pada Daun Yang Paling Tua
 Nitrogen : Penguningan secara umum, kerdil, daun
menua sebelum masanya
 Magnesium : Penguningan yang bercorak, warna
yang mencolok terutama pada ujung
 Kalium : Penipisan pada tepi,bercak disekitar zona
pucat
 Fosfor : Peguningan,tegak,terlht kurang berkilau,
berwarna hijau biru,berwra ungu
 Molibden : Timbul bercak-bercak pada daun,pigmen
sedikit, daun melengkung dan perubahan
bentuk dan ranting
 Kobalt : Hanya pada polong-polong,gejala sama
seperti nitrogen
 Garam yang berlebihan : Penipisan pada
tepi,biasanya
tidak
terdapat
bercak
Gejala Yang Muncul Pada Daun Yang Lebih Muda
 Mangan : Penguningan,perubahan warna menjadi
hijau pucat, difusi, bercak karena
kekurangan air
Gejala Yang Muncul Pada Daun Yang Agak Tua
 Kalsium : Pembentukan pucuk,penghitaman dan
kematian
 Belerang: Penuningan, pengecilan, penggulungan
daun dan sedikit pigmentasi
 Besi : Penguningan,pewarnaan menjadi hijau tajam,
daun yang paling muda biasanya berwarna
putih
 Tembaga : Biru hijau tua, pengeritingan,
pembelahan dan kematian ranting
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 Seng : Pengecilan, timbul bercak-bercak berwarna
kuning-putih
 Boron : Penguningan pada tepi, pengeritingan,
penghitaman, distorsi.
Kelebihan Unsur Hara
Tanah seringkali mengandung unsur hara makro
atau mikro dalam konsentrasi yang sangat tinggi serta
mengakibatkan kerusakan dan kematian tumbuhan. Unsur
hara makro yang diperlukan tumbuhan dalam jumlah
relatif besar umumnya kurang beracun meskipun berada
dalam jumlah yang melebihi batas normal apabila
dibandingkan dengan unsure hara mikro. Meskipun
demikian, diantara kelompok unsur hara mikro sendiri
terdapat keragaman dalam tingkat keracunannya pada saat
berada dalam jumlah yang berlebihan. Misalnya : Mangan
dan magnesium bersifat kurang beracun dibandingkan
dengan boron dan seng. Disamping itu, berbagai jenis
tumbuhan juga mempunyai kerentanan yang berbeda
terhadap keracunan unsur hara tertentu. Kerusakan pada
tumbuhan karena kelebihan unsur hara beragam mulai
dari ringan sampai berat dan pada umumnya merupakan
akibat kerusakan sel secara langsung oleh unsur hara
tertentu. Dengan kata lain satu unsur hara mempengaruhi
penyerapan atau fungsi unsur yang lain yang pada
akhirnya akan menyebabkan gejala kekurangan unsur
hara yang dipengaruhinya. Sebagai contah : kelebihan
natrium akan merangsang kekurangan mangan atau seng
bersifat langsung dan merangsang kekurangan besi
tumbuhan. Kelebihan garam natrium terutama natrium
sulfat, natrium klorida dan natrium karbonat akan
meningkatkan pH tanah dan mnyebabkan kerusakan yang
dikenal sebagai alkaline injury. Kerusakan ini beragam
pada jenis tumbuhan yang berbeda, mulai dari klorosis,
kematian jaringan daun,kelayuan dan kematian semai atau
tumbuhan muda.
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Boron, mangan dan tembaga merupakan unsur hara
mikro yang paling sering ditemukan menyebabkan
kerusakan tumbuhan pada saat jumlah yang berlebihan
didalam tanah, meskipun unsur hara mikro yang lain,
misalnya besi dan aluminium, juga menyebabkan
kerusakan tumbuhan terutama pada tanah-tanah asam.
Boron yang berlebihan bersifat racun terhadap tumbuhan.
Mangan yang berlebihan diketahui menyebabkan
kerusakan daun menggulung dan nekrosis batang. Ion
natrium dan ion klor juga telah diketahui menyebabkan
penurunan kualitas pertumbuhan.
Peran Keasaman Tanah
Keasaman (pH) tanah memainkan peran penting
dalam ketersediaan beberapa macam unsur hara. Besi,
seng, mangan dan tembaga kurang terlarut pada kondisi
basa karena pada tingkat pH yang tinggi unsur-unsur
tersebut membentuk endapan hidroksida. Fosfat sulit
diserap tumbuhn pada pH dibawah 5,5 atau diatas 6,5.
Pada pH tinggi fosfat secara umum berbentuk kalsium
fosfat yang tidak terlarut dan pada pH rendah aluminium
fosfat.
Klorosis karena kekurangan unsur besi pada
umumnya terjadi pada tanah-tanah basa. Pada pH 7,8 atau
lebih tinggi besi terikat kuat pada partikel tanah sehingga
tidak dapat diserap secara optimum oleh tumbuhan.
Gejala awal yang ditimbulkan adalah penguningan daundaun muda yang tampak jelas pada urat dan tepi daun,
hambatan pertumbuhan tunas dan dalam beberapa tahun
pohon akan mati. Klorosis karena kekurangan besi dapat
diatasi dengan aplikasi besi sulfat melalui penyemprotan
daun atau penyiraman ke perakaran. Senyawa besi juga
dapat diinjeksi secara langsung ke cabang pohon. Gejala
penyakit abiotik ini untuk sementara waktu dapat diatasi
dengan menambahkan asam sulfat ke dalam tanah.
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Kekurangan Oksigen
Kondisi kekurangan oksigen di alam secara umum
berasosiasi dengan kelembaban tanah atau suhu yang
tinggi. Kekurangan oksigen di dalam tanah terjadi pabila
tanah terlalu jenuh air. Kombinsi antara kelembaban tanah
dan suhu tinggi dalam tanah atau udara menyebabkan
kerusakan perakaran tumbuhan. Kelembaban tanah yang
tinggi mengurangi ketersediaan jumlah oksigen di
lingkungan perakaran, sedang suhu yang tinggi
meningkatkan jumlah oksigen yang diperlukan oleh
tumbuhan. Dua kondisi tersebut secara bersamaan akan
mengakibatkan kekurangan oksigen di perakaran yang
pada akhirnya akan menyebabkan kematian tumbuhan.
Oksigen berdifusi melalui tanah lebih cepat 10.000
kali dibandingkan dengan apabila oksigen berdifusi
melalui air sehingga kelebihan air pada tanah di samping
dapat menyebabkan drainase yang buruk dan banjir, juga
dapat mengurangi konsentrasi oksigen dalam tanah
melebihi batas minimum yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan akar. Dalam kondisi seperti ini, sel akar
tidak dapat bernafas dan merusak permeabilitas membram
sel. Akibatnya pertumbuhan akar dapat terganggu, ujung
akar berubah menjadi coklat kehitaman dan hampir tidak
terdapat rambut akar. Tumbuhan layu dengan cepat
karena air tidak dapat terserap (walaupun air tersedia
dengan cukup). Kecuali jika tumbuhan dapat
memindahkan oksigen dari daun ke akar seperti yang
terjadi pada beberapa jenis tumbuhan rawa,
perkembangan tumbuhan pada umumnya akan benarbenar terpengaruh oleh kekurangan oksigen.
Cahaya
Kekurangan cahaya menghambat pembentukan
klorofil dan merangsang pemanjangan ruas sehingga daun
berwarna pucat,jaringan menjadi lemah dan daun serta
bunga gugur lebih awal. Kondisi tersebut dikenal sebagai
etiolasi. Tumbuhan yang mengalami etiolasi lebih
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rentan,mudah dihuni pathogen atau terinfeksi oleh
pathogen. Hal ini jarang ditemukan di lapangan,tetapi
dapat ditemukan pada kondisi yang tertutup seperti pada
pesemaian dan rumah kaca yang memperoleh intensitas
terbatas. Intensitas cahaya yang berlebihan jarang terjadi
di alam dan jarang menyebabkan kerusakan yang parah
pada tumbuhan secara langsung. Berbagai kerusakan yang
berkaitan dengan kelebihan intensitas cahaya pada
umumnya berasosiasi dengan suhu dan intensitas cahaya
yang tinggi, misalnya dapat menimbulkan gejala luka
bakar (sunscald).
Penyakit yang diakibatkan oleh cahaya, sulit untuk
dipisahkan dari pengaruh faktor lingkungan yang lain
seperti suhu. Apabila tumbuhan yang tumbuh di tempat
yang teduh diberi cahaya dengan intensitas yang
berlebihan, maka hal itu akan menyebabkan terjadi reaksi
foto-kimia yang abnormal, sehingga beberapa enzim tidak
aktif dan terjadi foto-oksidasi klorofil. Pengaruh ini akan
lebih parah apabila oksigen cukup banyak tersedia. Proses
fotooksidasi tersebut dapat mengakibatkan klorosis atau
pemutihan bagian tumbahan dan terkadang dapat
mengakibatkan kematian daun atau bahkan kematian
tumbuhan.
5. Latihan
 Setelah mahasiswa mengikuti
kuliah hama dan penyakit hutan
dengan topik “Penyebab Penyakit
Karena Faktor Abiotik, maka
setiap mahasiswa membuat tugas
mandiri tentang :
“Interaksi Antara tumbuhan
Dengan
Agens
Abiotik
Khusunya
Untuk
Ketidakseimbangan Hara Dan Suhu
(Tinggi Atau Rendah) “
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3.2.3. Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah Dengan Teliti Setiap Pertanyaan Dibawah
Ini!
1) Apa yang dimaksud dengan penyakit abiotik ?
2) Sebutkan dan jelaskan secara singkat perbedaan antara
penyakit biotik dan penyakit abiotik !
3) Efek negative apa saja yang dapat ditimbulkan oleh
suhu yang terlalu tinggi !
4) Apakah yang dimaksud dengan unsur hara makro dan
unsur hara mikro. Berikan beberapa contoh disertai
dengan fungsinya bagi kelangsungan hidup tumbuhan !
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab pertanyaan
minimal 75 % secara benar dan tepat..
3. Rangkuman
Tiap jenis tumbuhan mempunyai kisaran
persyaratan suhu yang dapat ditoleransi dalam
pertumbuhannya. Perubahan suhu yang melampaui batas
toleransi akan menyebabkan tumbuhan mengalami
penyimpangan fisiologis dan dapat menyebabkan
kematian. Suhu tinggi dapat menyebabkan kerusakan
pada tumbuhan, misalnya : kematian anakan, luka pada
bagian pohon yang memiliki jaringan yang lemah yang
akan menghambat proses regenerasi dan keguguran dundaun atau bunga sebelum waktunya.Sedangkan kerusakan
yang terjadi karena suhu rendah dapat dihindari dengan
menanam jenis pohon lokal dan tidak menanam jenis
pohon yang rentan pada daerah yang seringkali
mengalami penurunan suhu.
Ketersediaan air yang cukup sangat diperlukan
untuk pertumbuhan pohon penyusun hutan. Gejala
kerusakan akibat kekeringan pada umumnya berupa
kelayuan yaitu kehilangan turgor sel-sel jaringan inang.
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Kelebihan air pada saat fase pertumbuhan seringkali
menyebabkan gejala kelayuan permanen dan kematian
jaringan-jaringan sukulen muda. Tumbuhan muda
umumnya lebih peka terhadap kekurangan air
dibandingkan dengan tumbuhan tua. Demikian juga
tumbuhan yang mempunyai perakaran dangkal lebih peka
bila dibandingkan dengan tumbuhan yang mempunyai
perakaran dalam.
Penyakit abiotik yang disebabkan oleh iklim banyak
dialami di daerah-daerah empat musim yang mempunyai
suhu dan kelembaban sangat beragam yang kadangkadang ektrim. Untuk daerah-daerah tropis, sepeti
Indonesia, iklim tidak menjadi penyebab utama penyakit
abiotik.
Pohon-pohon hutan mempunyai peluang tinggi
untuk mengalami kekurangan unsur hara yang dibutuhkan
dari dalam tanah. Kekahatan unsur hara juga dapat terjadi
bila unsur hara terikat dalam senyawa anorganik maupun
organik dalam tanah, sehingga tidak tersedia bagi
tumbuhan. Tumbuhan memerlukan unsur-unsur hara
untuk dapat tumbuh secara normal. Beberapa unsur yaitu
nitrogen (N), fosfat (P), kalium (K), kalsium (Ca),
magnesium (Mg) dan belerang (S) diperlukan oleh
tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar dan
dikelompokkan kedalam unsur utama atau hara makro.
Besi (Fe), boron (Bo), mangan (Mn), seng (Zn), tembaga
(Cu), moliben (Mo) dan klor (Cl) diperlukan dalam
jumlah yang lebih kecil dan dikelompokkan sebagi unsur
minor atau hara mikro. Kedua kelompok unsur tersebut
sangat penting bagi tumbuhan. Jika keberadaannya lebih
rendah dari tingkat minimal yang diperlukan oleh
tumbuhan untuk tumbuh secara normal, maka tumbuhan
akan mengalami gejala penyakit dan menunjukkan
berbagai macam gejala eksternal dan internal.
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4. Kunci Jawaban Test Evaluasi
1) Apa yang dimaksud dengan penyakit abiotik ?
Jawaban : Penyakit abiotik adalah penyakit yang
terjadi karena tumbuhan kekurangan atau
kelebihan satu atau beberapa faktor
pendukung pertumbuhannya. Penyakit
abiotic terjadi tanpa keterlibatan patogen,
tidak menular dari tumbuhan sakit ke
tumbuhan sehat dan dapat mempengaruhi
semua fase pertumbuhan pohon hutan,
termasuk biji, semai, tumbuhan dewasa dan
buah.
2) Sebutkan dan jelaskan secara singkat perbedaan antara
penyakit biotik dan penyakit abiotik !
Jawaban : Penyakit biotik adalah : penyakit yang
disebabkan oleh organisme (patogen) yang
meliputi : jamur/fungi, bakteri, virus,
mikoplasma, namatoda, tumbuhan tingkat
tinggi, serangga, alellopati, parasit.
Penyakit biotik dapat berkembang apabila
tersedia: tumbuhan inang yang rentan,
patogen yang viluren dan kondisi
lingkungan yang mendukung. Sedangkan
penyakit abiotik adalah penyakit yang tidak
disebabkan oleh patogen atau disebabkan
oleh faktor penyusun lingkungan seperti
suhu, kelembaban, air, iklim maupun unsur
hara.
3) Efek negatif apa saja yang dapat ditimbulkan oleh suhu
yang terlalu tinggi !
Jawaban : Efek negatif yang ditimbulkan yaitu :
 Kematian anakan,
 Luka pada bagian pohon yang memiliki jaringan
yang lemah yang akan menghambat proses
regenerasi dan keguguran dun-daun atau bunga
sebelum waktunya
 Daun rontok dan hangus
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 Tepi daun akan berubah warna menjadi kuning atau
coklat dan gugur lebih awal.
 Luka bakar karena sinar matahari merupakan
kematian setempat pada cambium
 Menghambat fotosintesis yang menyebabkan
kematian tumbuhan
4) Apakah yang dimaksud dengan unsur hara makro dan
unsur hara mikro. Berikan beberapa contoh disertai
dengan fungsinya bagi kelangsungan hidup tumbuhan!.
Jawaban :
 Unsur hara makro yaitu unsur hara yang diperlukan
oleh tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar
sedangakan unsur hara mikro, adalah : unsur hara
yang dalam jumlah yang lebih kecil.
 Unsur hara makro yaitu nitrogen (N), fosfat (P),
kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan
belerang (S) sedangkan unsor hara mikro yaitu :
Besi (Fe), boron (Bo), mangan (Mn), seng (Zn),
tembaga (Cu), moliben (Mo) dan klor (Cl)
 Nitrogen : Penguningan secara umum,kerdil,daun
menua sebelum masanya
 Magnesium : Penguningan yang bercorak, warna
yang mencolok terutama pada ujung
 Kalium : Penipisan pada tepi,bercak disekitar zona
pucat
 Fosfor : Peguningan, tegak,terlht kurang berkilau,
berwarna hijau biru, berwarna ungu
 Molibden : Timbul bercak-bercak pada daun,
pigmen sedikit, daun melengkung dan perubahan
bentuk dan ranting
 Kobalt : Hanya pada polong-polong, gejala sama
seperti nitrogen
 Garam yang berlebihan : Penipisan pada tepi,
biasanya tidak terdapat bercak
 Mangan : Penguningan,perubahan warna menjadi
hijau pucat, difusi, bercak karena kekurangan air
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 Kalsium : Pembentukan pucuk,penghitaman dan
kematian
 Belerang : Penuningan, pengecilan, penggulungan
daun dan sedikit pigmentasi
 Besi: Penguningan, pewarnaan menjadi hijau tajam,
daun yang paling muda biasanya berwarna putih
 Tembaga : Biru hijau tua, pengeritingan,
pembelahan dan kematian ranting
 Seng : Pengecilan, timbul bercak-bercak berwarna
kuning-putih
 Boron : Penguningan
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SENARAI

Drainase : Pembuangan massa air secara alami atau buatan
dari permukaan ataubawah permukaan dari suatu
tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan
mengalirkan,menguras,
membuang
atau
mengalihkan air.
Faktor abiotik : Merupakan komponen tak hidup dari
ekosistem. Secara kimia, faktor geologi
seperti tanah, mineral, batu dan faktor
fisik seperti : suhu, angina, sinar
matahari. Abiotik biasanya digunakan
untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup
Komponen abiotik merupakan komponen
penyusun ekosistem yang terdiri dari
benda-benda tak hidup.
Fotosintesis : Salah
satu
cara
tumbuhan
untuk
menghasilkan makanan dan energi. Atau
dengan kata lain : pembuatan makanan oleh
tumbuhan hijau melalui suatu proses
biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar
matahari, karena kemampuannya membuat
makanan sendiri, tumbuhan hijau dikenal
sebagai organisme autrotrof.
Intensitas cahaya : Besaran pokok fisika untuk mengukur
daya yang dipancarkan oleh suatu
sumber cahaya pada arah tertentu per
satuan sudut. Satuan SI dari intensitas
cahaya adalah Candela (Cd).
Klorofil : Pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme
dan menjadi salah satu molekul berperan utama
dalam fotosintesis. Klorofil memberi warna hijau
pada daun tumbuhan hijau dan alga hijau, tetapi
juga dimiliki oleh berbagai alga lain dan
beberapa kelompok bakteri fotosintetik
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Lingkungan : Kombinasi antara kondisi fisik yang
mencakup keadaan sumberdaya alam seperti
tanah,air, energi surya, mineral serta flora
dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun
didalam lautan dengan kelembagaan yang
meliputi ciptaan manusia seperti keputusan
bagaimana menggunakan lingkungan fisik.
Pesemaian : Tempat atau areal untuk kegiatan memproses
benih atau bahan lain dari tanaman menjadi
bibit/semai yang siap ditanam di lapangan.
Unsur Hara : Bermacam-macam mineral yang terdapat
didalam tanah yang dibutuhkan
oleh
tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Zat
hara juga merupakan sari makanandalam
bentuk cair yang dapat diserapoleh akar untuk
disalurkan ke zat hijau daun.
Unsur hara mikro : Unsur yang dibutuhkan tanaman dalam
jumlah yang relatif besar dibandingkan
unsur hara lainnya. Contoh unsur hara
makro Nitrogen (N), Phosphor (P),
Kalim (K), Kalsium (Ca), Magnesium
(Mg) dan Sulfur (S).
Unsur hara makro : Unsur hara yang diperlukan tanaman
dalam jumlah yang sangat kecil,
tetapi fungsinya penting dan tidak
tergantikan. Contoh unsur hara mikro
: Molibdenum (Mo), besi (Fe), Boron
(B), Seng (Zn), Mangan (Mn),
Tembaga (Cu) dan Khlor (Cl).

*****
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BAB IV
KERUSAKAN HUTAN AKIBAT
SERANGAN HAMA
4.1 Pengertian Hama Hutan
4.1.1 Pendahuluan
1. Diskiripsi Singkat
Hama hutan secara
umum adalah binatang yang
menimbulkan
kerusakan
dan kerugian pada sumber
daya hutan, sedangkan
secara khusus hama hutan
terbatas pada
binatang
perusak tanaman hutan yang
menimbulkan
kerusakan,
dengan tingkat kerugian yang melampaui batas toleransi
(ambang ekonomi). Kerusakan ini berdampak pada tingkat
kerugian ekonomi yang cukup berarti. Hama hutan meliputi
serangga, manusia, babi hutan, ternak, margasatwa.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan pertama akan menjelaskan secara
rinci tentang pengertian hama hutan sehingga mahasiswa
mampu mengekategorikan suatu jenis organisme kedalam
golongan hama hutan.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
pengertian hama hutan maka diharapkan mahasiswa akan
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mampu menjelaskan kembali pengertian hama hutan dan
menggolongkan satu jenis organisme apakah tergolong
hama hutan atau bukan.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program Studi
Kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Menyebutkan kembali pengertian hama hutan
2) Menggolongkan satu jenis organisme dalam kategori
hama hutan
4.1.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Hama hutan adalah binatang yang menimbulkan
kerusakan dan kerugian pada sumber daya hutan, dengan
tingkat kerugian yang melampaui batas toleransi (ambang
ekonomi). Hama hutan dapat berupa hewan atau
margasatwa dan manusia. Hewan merupakan salah satu
sumber daya di alam yang dapat memberikan hasil
keuntungan disamping nilai ilmiah dan nilai lain yang
sangat penting. Dalam keadaan jumlah yang normal,
hewan relatif sangat kecil bila dibandingkan kerusakan
yang ditimbulkan oleh serangga, jamur, kebakaran hutan
dan penggembalaan ternak di hutan. Kerusakan akibat
kehadiran hewan dapat terjadi pada dedaunan, pucuk
pohon, kulit, batang, biji, buah, dan akar pohon.
Persemaian dan anakan pohon pun juga sering menjadi
incaran dari margasatwa atau hewan akibatnya dapat
menimbulkan infeksi hama dan penyakit tanaman. Pada
beberapa negara terdapat beberapa jenis binatang yang
dapat menumbangkan pohon dengan menggerek batangbatang pohon hingga tumbang.
Beberapa jenis hewan yang dikategorikan sebagai
hama yang pada umumnya menimbulkan kerusakan
dalam areal hutan yakni rusa, bajing, Tikus, Babi hutan,
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Kelinci, Burung, Serangga, tungau (Acarina), Bekicot,
Gajah, Kambing hutan
1) Rusa: Kerusakan yang ditimbulkan mirip dengan
kerusakan yang disebabkan penggembalaan dari
kambing dan biri-biri, walaupun makanan tidak sama.
Kira- kira 60 % dari makanan rusa juga disukai oleh
kambing dan biri-biri. Rusa juga sangat merugikan
pada tanaman-tanaman muda dan anakan-anakan. Di
Indonesia terdapat tiga jenis rusa dari suku Cervidae
yaitu rusa timor (Cervus timorensis ), rusa sambar (V.
unicolor), Rusa bawean (Axisk uhli) dan Kijang
(Muntiacus m untjak). Keempat jenis rusa tersebut
dilindungi oleh Undang-undang, meskipun jenis rusa
yang pertama di beberapa tempat terdapat berlimpah.
Rusa termasuk satwa herbivora. Populasinya di hutan
sekunder dapat tinggi karena banyak jenis-jenis
belukar dan anakan jenis tumbuhan pioneer. Selain
makan daun-daunan, rusa juga memakan kulit kayu
yang masih muda terutama kulit tingkat pancang dan
tiang. Kerusakan pada kulit atau luka pada pohon
merupakan jalan masuk bagi jasad renik patogen atau
hama sekunder. Anakan di persemaian juga sering
rusak dimakan oleh rusa yang merupakan binatang
malam. Rusa timor banyak terdapat secara alami di
Jawa, Bali, Timor, Sumatera dan Maluku serta
terintroduksi ke Kalimantan dan Papua. Habitatnya
adalah padang rumput atau bukit-bukit dengan pohon
dan belukar yang tersebar. Bulunya berwarna merah
kekuningan atau merah kecoklatan (jantan). Rusa
betina tidak bertanduk, rusa jantan bertanduk runcing
dan bercabang tiga. Rusa jantan mempunyai jambul di
tengkuknya yang berwarna kehitam-hitaman. Hidup
bergerombol terdiri dari 10-20 ekor. Rusa sambar
adalah rusa besar yang terdapat di Sumatera dan
Kalimantan, hidup di hutan dengan pohon-pohon yang
rapat. Kakinya panjang, tinggi pada bagian bahu lebih
kurang 140 cm. Bulunya coklat kehitaman atau gelap.
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Tanduknya lebih besar, tersusun rapat, ujungnya
runcing, cabang-cabang tanduk membentuk sudut
lancip. Telinganya besar, pendengarannya tajam. Rusa
sambar jantan mempunyai jambul hitam di
tengkuknya. Bulunya kasar dan kelihatan kusut,
ekornya panjang dan lebat. Hidup soliter atau dalam
kelompok kecil. Rusa bawean hanya terdapat di P.
Bawean, tinggi pada bagian bahu hanya 68 cm, hidup
di bukit-bukit hutan rimba atau hutan Jati. Penampilan
pendek dan tegak, bulunya berwarna coklat. Hidup
soliter atau berpasangan. Muncak atau kijang terdapat
di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau
sekitarnya. Hidup di hutan primer atau sekunder.
Panjang badannya hanya kirakira satu meter, tinggi
pada bagian bahu kira-kira 60 cm. Warna bulunya
coklat kekuningan, kaki dan dahi lebih kehitaman. Di
dagu, leher, perut, kaki bagian dalam dan di bawah
ekornya terdapat warna putih. Muncak jantan
mempunyai taring yang besar.
2) Bajing: Kerusakan yang ditimbulkan bajing ialah
pada biji, buah, pucuk, tunas, dan kulit pohon.
Binatang ini hidup dipohon bagian atas, bajing dapat
berguna didalam penyebaran biji, karena sering
membawa buah ketempat yang agak jauh dari
pohonnya dan menyembunyikan di tanah berarti biji
buahpun akan dapat tumbuh.
3) Tikus: Tikus sering menimbulkan kerusakan pada
biji yang disimpan di gudang atau biji yang baru
disebar di persemaian. Buah yang masih di pohon
dapat juga dirusak tikus. Tiga jenis tikus yang
cukup dikenal yaitu tikus rumah (Rattus rattus
diar), tikus pohon (R. r.roquei) dan tikus sawah
(R. r. brevicaudatus). Dua jenis tikus pemakan
tumbuhan lainnya adalah tikus akar (Rhizomys
sumatrensis) dan tikus buluh (Chiropodomys
gliroides). Tikus akar adalah binatang pengerat
terbesar, panjangnya 30-50 cm dari hidung sampai
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pangkal ekornya dan menyesuaikan diri dengan
kehidupan bawah tanah. Penglihatannya lemah,
tetapi kakinya pendek dan kuat serta cakarnya
yang besar, mampu untuk menggali terusanterusan atau lubang-lubang besar di dalam tanah.
Mempunyai 4 gigi pemotong, dua pada rahang atas
dan dua pada rahang bawah yang terletak di bagian
depan. Giginya biasanya berwarna kuning atau
bahkan kadang-kadang berwarna merah muda
cerah. Tikus buluh adalah tikus hutan yang
bersarang di dalam ruas-ruas bambu, baik yang
masih hidup maupun yang sudah mati. Panjang
kepala dan badannya kirakira 8 cm, dengan ekor
kira-kira sama panjang dengan badannya. Warna
ekornya lebih gelap dari pada bulu badannya yang
coklat keabuan dengan rambut yang sedikit lebih
panjang pada 2-3 cm bagian ujungnya. Bentuk
ekor memanjang, pangkal dan ujungnya sama
besar. Mempunyai kumis yang panjang dan
banyak, telinganya hampir tidak berbulu, bagian
bawah badannya berwarna keputihan. Telapak
lebar, kukunya panjang-panjang.
Binatang ini
merusak biji-biji dan mengerat kulit dari anakan dan
tanaman muda sampai mati. Bagian yang dirusak
biasanya yang dekat dengan tanah terutama
yang
berada
didalam
tutupan
serasah.
Beberapa
daerah mempunyai jenis tikus yang hidup dipohon
bagian atas. Tikus-tikus menyukai hutan yang
mempunyai tanaman penutup tanah dan serasah yang
lebat. Biji dalam persemaian atau tempat-tempat
perkecambahan sering mendapat gangguan dari tikus.
4) Babi Hutan: Kerusakan yang ditimbulkan oleh babi
hutan umumnya terjadi pada pangkal batang, leher
akar dan perakaran. Pohon yang masih kecil kadangkadang dapat sampai tumbang karena tanah di
sekelilingnya terbongkar. Babi hutan mengorekkorek
dan menggali tanah dalam usahanya untuk mencari

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

95

pakan yang terdiri dari umbi-umbian, cacing tanah dan
serangga yang terdapat di dalam tanah misalnya uret
dan pupa dari jenis serangga tertentu. Di Indonesia
terdapat tiga jenis babi hutan, yaitu Sus scrofa yang
terbesar dan terdapat di Sumatera, Jawa, Nusa
Tenggara Timur dan Indonesia Bagian Timur, S .v
errucosus tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan
Sulawesi dan S. barbatus yang hanya terdapat di
Sumatera dan Kalimantan. Susscrofa , tanda pengenal
dari jenis ini yakni umumnya berbulu pendek dan
jarang sehingga kulitnya yang berwarna kehitaman
dapat terlihat jelas. Kadang-kadang pada bagian
samping tubuhnya bulunya sangat pendek sehingga
kulitnya kelihatan seperti gundul. Pada punggung,
paha, kaki depan dan sepanjang pinggiran rahang
bawah umumnya terdapat bulu yang lebih panjang.
Bulu yang paling panjang dan lebat terdapat
disepanjang tulang punggung mulai dari bagian
belakang kepala sampai di belakang pundaknya
sehingga berbentuk seperti sisir. Pangkal ekor berbulu
jarang tetapi ujungnya berbulu lebat dan berwarna
hitam. Warna bulu sangat bervariasi, bulu dapat
berwarna kehitaman, coklat atau coklat kuning. Bulu
yang tersusun seperti sisir umumnya berwarna
kehitaman. Hidung dan bibirnya berwarna merah darah
kotor, kelopak mata dan kuku berwarna hitam. Daun
telinga umumnya kecil, bagian dalam ditumbuhi bulu
panjang dan jarang yang berwarna kekuningan, bagian
belakang ditumbuhi bulu yang lebih pendek tetapi
lebih lebat dan berwarna kecoklatan. Pada bagian
moncong dan matanya terdapat warna putih atau coklat
muda yang melintang. Warna ini melebar pada bagian
pipinya, kemudian turun ke leher dan berakhir dekat
pangkal kaki depan. Babi yang masih muda berwarna
coklat dan tubuhnya terdapat garis-garis memanjang
yang berwarna coklat kehitaman. S.verrucosus
mempunya ciri-ciri sebagai berikut : jenis ini dapat
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dibedakan dari jenis yang pertama dengan ukuran
tubuhnya yang lebih besar dan adanya tiga pasang
tonjolan seperti kutil yang berbulu panjang pada
kepalanya. Dari ketiga pasang kutil tersebut yang
terbesar adalah kutil yang terdapat di sudut rahang
bawah berbentuk seperti bulan sabit. Pasangan kutil
yang kedua yang lebih kecil terletak di bawah mata
sedangkan pasangan yang ketiga biasanya merupakan
pasangan yang terkecil terdapat pada moncong di
sebelah atas dari taring. Pada moncong dan pipinya
tidak terdapat warna putih yang melintang, demikian
juga babi yang masih muda badannya tidak bergarisgaris coklat kehitaman. Perbedaan lain antara S. scrofa
dengan S. verrucosus adalah pada verrucosus antara
gigi taring dengan gigi geraham yang pertama pada
rahang atas terdapat suatu jarak yang jelas sedangkan
pada scrofa taring tersebut tumbuh langsung
berdekatan dengan geraham pertama. Sus scrofa dan
Sus verrucosus habitatnya tidak terpisah dengan jelas,
terdapat di dataran rendah dan pegunungan, tetapi
meskipun demikian verrucosus lebih senang hidup di
dataran rendah. Scrofa berada di sekitar tanah
pertanian dan lebih banyak berhubungan dengan
lingkungan manusia. Verrucosus mencari tempat yang
jauh dan tidak dihuni oleh manusia.
Susbarbatus mempunyai kepala yang lebih besar dan
nampak lebih buas, kulitnya kasar dan taringnya
menonjol ke luar. Warna badannya lebih muda, kepala
lebih memanjang dan di sekitar kepala tumbuh bulubulu yang lebih panjang. Sering merusak biji, buah,
akar-akar pohon, anakan dan tanaman-tanaman muda.
Sistim penanaman tumpangsari terutama yang
menggunakan ketela rambat (ubi jalar) dan ketela
pohon (ubi kayu) sering memanggil datangnya babi
hutan.
5) Kelinci: kerusakan akan terjadi pada pucuk dan tunas,
tanaman muda, cabang-cabang kecil, batang dan kulit

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

97

pohon. Sering mengerat pohon sampai menimbulkan
kematian.
6) Burung : Burung sering memakan biji yang baru
disebarkan di persemaian terutama oleh burung
pemakan biji. Akibatnya akan mengurangi jumlah
anakan yang dapat dipersiapkan di persemaian.
Kerusakan yang disebabkan oleh burung dapat juga
terjadi secara tidak langsung. Burung pemakan
serangga sering mencari serangga di tanah termasuk di
persemaian. Mereka mencari serangga dengan jalan
mengais-ngais tanah sehingga akan menimbulkan
kerusakan pada biji yang baru berkecambah atau biji
akan terhambur keluar dari bedengan. Burung
pemakan buah merupakan penyebar benalu yang baik
melalui alat pencernaannya sehingga benalu dapat
menyebar ke tempat lyang lebih luas dan berbagai
jenis pohon, misalnya burung cabe (Dicaeum spp).
Burung cabe adalah burung kecil berwarna merah
menyala, hidup berkelompok kecil, mencari makan di
pohon-pohon dan semak-semak. Makanannya terdiri
dari buah-buahan, biji-bijian dan serangga. Diantara
buah-buahan yang dimakan adalah buah benalu,
karena itu burung ini berperan dalam penyebaran
benalu. Burung sebenarnya lebih banyak menimbulkan
akibat yang menguntungkan daripada yang merugikan.
Kerusakan yang ditimbulkan burung adalah karena
makan biji, buah, pucuk pohon. Beberapa jenis burung
sering melubangi pohon untuk tempat tinggal, atau
mematuk-matuk pohon untuk mencari makanannya.
Pencegahan dan pemberantasan yang dapat
dilakukan ialah dengan mengatur habitat burung,
terutama makanannya sehingga populasi
burung
tersebut dapat dijaga agar tidak terlalu banyak atau
terlalu sedikit. Usaha ini mencakup membuat
perangkap atau jerat, memberi umpan yang diberi
racun, mengatur predator atau binatang yang memakan
burung hama, mengadakan pemburuan
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7) Serangga merupakan organisme yang paling banyak
menyebabkan kerusakan pada hutan, sehingga di
dalam pengertian hama hutan yang paling banyak
dibicarakan adalah serangga. Diantara serangga, ada
yang secara langsung merusak hutan dan hasil hutan,
tetapi ada juga yang hanya bersifat predator dan parasit
terhadap serangga perusak. Disamping itu ada pula
jenis serangga yang tidak termasuk parasit dan
predator tetapi mempunyai peranan yang sangat
penting di dalam hutan. Sebagai contoh yakni adanya
jenis-jenis serangga yang hidup pada pohon atau di
bawah hutan yang sangat membantu proses pelapukan
sisa-sisa kayu yang ada dalam hutan. Jenis serangga ini
mempunyai peranan yang sangat penting dalam hutan,
tetapi kurang memperoleh perhatian sehingga kurang
sekali diketahui aktifitasnya.
8) Tungau (Acarina). Dari bangsa Acarina terdapat tiga
suku yang hidup sebagai hama, yaitu suku Eriophydae,
Tetranychidae dan Tarsonemidae . Suku Eriophydae
berukuran kecil antara 0,2-0,3 mm, berwarna merah
muda, hanya mempunyai dua pasang tungkai. Tubuh
bagian belakang bergelang-gelang dan terdiri dari
beberapa segmen. Terdapat juga jenis lain yang tidak
bergelang-gelang tetapi terdapat sekresi lilin. Tungau
dari suku ini dikenal sebagai tungau cacar, puru (gall),
karat atau tungau merah tua. Tungau menghisap isi sel
epidermis yang menyebabkan warna berubah menjadi
putih perak yang kemudian berubah menjadi merah tua
atau coklat. Tungau membentuk puru menghambat
penguraian auksin sehingga sel tumbuh terus sampai
terbentuk puru atau sapu setan. Suku Tetranychidae
dikenal sebagai tungau laba-laba atau tungau laba-laba
merah. Serangannya mengakibatkan daun layu dan
gugur. Suku Tarsonemidae dikenal sebagai tungau
kuning atau tungau bundar.
9) Bekicot (Achatina fulica) merupakan siput yang paling
besar, panjangnya dapat mencapai 20 cm bahkan lebih,
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sering menimbulkan kerusakan yang besar terutama
pada tanaman yang masih muda. Makanan bekicot
terdiri dari dedaunan dan kulit batang yang masih
muda. Bekicot adalah binatang malam, siang hari
bersembunyi pada tumpukan sampah atau diantara
kerimbunan semak-semak. Bekicot memerlukan
lingkungan yang lembab. Telur bekicot berwarna
putih, berdiameter 4-5 mm, diletakan berkelompok
dalam tanah yang gembur dan biasanya menetas dalam
waktu 2-3 minggu. Lama hidup bekicot dapat
mencapai 3 tahun dan mencapai dewasa kelamin pada
umur 6-10 bulan ketika panjangnya mencapai 8-11 cm.
Bekicot bersifat hermafrodit, artinya tiap individu
memiliki alat kelamin jantan dan betina sehingga
setiap individu dapat menghasilkan telur sebanyak 400
butir atau lebih. Bekicot menyerang tanaman hutan
yang masih muda seperti Agathis brownii , Araucaria
spp., Paraserianthes falcataria, Chlorophoraexc elsa,
Entandrophraga utile, Tectona grandis dan Terminalia
brassii. Ledakan populasi bekicot sering terjadi pada
lingkungan yang lembab dan sering menimbulkan
masalah dalam usaha pembangunan pesemaian
tanaman hutan.
10) Kalong (Pteropus vampyrus). Siang hari kalong
beristirahat pada dahan-dahan pohon yang tinggi,
jumlahnya dapat mencapai ratusan bahkan ribuan.
Makanan terdiri dari cairan tanaman yang
diperolehnya dari bunga dan buah. Kematian pada
pohon terjadi secara tidak langsung. Pohon yang
digunakan sebagai tempat istirahat, lama kelaman akan
mati. Kemungkinan hal tersebut merupakan pengaruh
buruk urine kalong. Misalnya di P. Rambut (Kep.
Seribu) terjadi kematian pohon Sterculia foetida yang
dijadikan tempat istirahat kalong.
11) Hewan Ternak. Penggembalaan ternak di hutan
sering menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
Ternak yang dilepas di hutan sulit dikendalikan,
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tanaman yang masih kecil akan terinjak-injak atau
bahkan akan ikut termakan bersama rumput atau
tumbuhan yang lainnya. Pada pohon yang sudah agak
besar, ternak akan menggosok-gosokan badannya atau
tanduknya sehingga kulit pohon atau kayu gubalnya
akan rusak. Luka-luka pada pohon menyebabkan
pohon merana sehingga daya tahannya terhadap
serangan hama atau penyakit akan berkurang. Dalam
jangka panjang, akibat injakan kaki ternak maka tanah
akan menjadi padat, pori-pori tanah berkurang dan
drainase menjadi jelek. Akibatnya pohon akan sulit
memperoleh air dan karena sirkulasi udara dalam tanah
berkurang maka respirasi akar akan terganggu. Karena
tanah menjadi padat maka permudaan alam akan
terganggu pertumbuhannya, tanah akan mudah tererosi
dan aliran permukaan bertambah besar. Ternak yang
sering digembalakan secara liar di hutan terdiri dari
domba (Ovis aries), kambing (Capra hircus), sapi (Bos
indicus) dan kerbau (Bubalus bubalis). Kambing dan
domba makan rumput-rumputan dan tumbuhan
berdaun lebar terutama bagian pucuk tanaman, daun
dan ranting yang masih muda serta anakan pohon.
Kerbau dan sapi adalah pemakan rumput-rumputan,
tumbuhan berdaun lebar hanya kadang-kadang saja
dimakan bila persediaan rumput kurang. Kerbau sering
menimbulkan kerusakan pada pohon tingkat tiang
yaitubilamana kerbau menggosok-gosokan badan atau
tanduknya.
12) Monyet. Monyet dapat beradaptasi dengan baik di
hutan tanaman adalah kera abuabu atau kera ekor
panjang (Macaca fascicularis) dan Lutung (Presbytis
cristata). Kedua jenis monyet tersebut bersifat semi
terestrial karena keduanya sering turun ke tanah pada
waktu mencari makanannya. Monyet lebih banyak
makan buahbuahan dari pada daun-daunan dan lebih
bersifat hama di lahan pertanian dan perkebunan. Buah
dan daun dari jenis-jenis pohon hutan tanaman
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umumnya bukan makanan dari monyet, kerusakan
yang mungkin ditimbulkannya adalah kerusakan pada
anakan di persemaian ketika monyat mencari serangga.
13) Kancil. Kancil (Traglus javanicus) termasuk suku
Tragulidae dan terdapat di Jawa, Sumatera dan
Kalimantan. Panjang tubuhnya kira-kira 40 cm,
kakinya kurus dengan kuku-kukunya yang tipis dan
tajam. Kulitnya berbulu pendek coklat, menghitam di
bagian punggung dan kepala. Perutnya mulai dari kaki
depan sampai ke bawah ekor berwarna keputihputihan, terdapat tiga garis putih memanjang di
lehernya. Tidak mempunyai tanduk, jantannya
bertaring. Hidup di hutan, makan daun-daunan dan
kuncup-kuncup semak-semak yang rendah dan
memunguti buah-buahan yang jatuh. Sama seperti rusa
timor, sambar, rusa bawean dan kijang, kancilpun
termasuk satwa liar yang langka dan dilindungi.
14) Tupai (Bajing). Bajing (Callosciu rusnotatus) hidup
di pohon, berwarna coklat berbintik-bintik kuning di
punggungnya. Bintik-bintik tersebut diakibatkan oleh
ujung-ujung bulunya yang berwarna kuning. Warna
bagian perutnya kelabu atau coklat kuning tergantung
kepada habitatnya. Ujung hidungnya berwarna kelabu
atau hitam. Di bagian samping badan tupai terdapat
sebuah pita putih kekuningan yang merupakan batas
antara warna punggung dan perut. Bulu ekornya
panjangpanjang bergelang-gelang kehitam-hitaman
dan kekuning-kuningan bergantian. Ujung ekornya
kemarah-merahan atau kehitam-hitaman. Panjangnya
(termasuk panjang ekornya) 40 cm, sedangkan panjang
ekornya saja mencapai 21 cm. Tupai terdapat di
seluruh Indonesia bagian barat termasuk Bali dan juga
Selayar, daerah penyebarannya mulai dari pantai
sampai ketinggian 900 m dari permukaan laut. Bajing
bukan penghuni hutan perawan dan sering ditemukan
di daerah pertanian, sangat merusak terhadap pancang
dan pohon muda, terutama menyerang dahan dan
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pucuk, makan kulit muda sehingga terkelupas dan
sering menyebabkan kematian ujung. Sampai saat ini
telah dilaporkan bahwa serangan pada pohon hutan
terjadi pada jenis Agathis loranthifolia, Paraserianthes
falcataria, Azadirachta excelsa, Cedrella spp.,
Flindersia brayleana, Khaya spp., Maesopsis eminii,
Pinus caribaea, P. insularis, P. merkusii dan Swietenia
macrophylla.
15) Kambing Hutan. Kambing hutan (Capricornis
sumatrensis), bertanduk pendek, bulunya berwarna
coklat kemerahan sampai hampir hitam. Warna bulu
bagian tengkuk kelabu atau kelabu kemerahan.
Binatang pemalu, berkaki kuat, lebih menyukai lerang
yang terjal dan berbatu-batu demu keamanannya.
Merusak pohon muda baik yang berdaun lebar maupun
berdaun jarum, makan pucuk tingkat pancang dan
trubusan dan merusak kulit batang. Kambing hutan
termasuk satwa liar langka yang dilindungi.
16) Gajah Sumatera (Elephasmaximus) adalah mammalia
darat terbesar kedua, tinggi badan gajah jantan
mencapai 3 m dan ebrat badan dapat mencapai 5 ton,
panjang gadingnya kadang-kadang mencapai 2,5 m.
Gajah betina berukuran lebih kecil dan gadingnya kecil
atau tidak bergading sama sekali. Gajah adalah
penghuni hutan rimba, hidup berkelompok yang terdiri
dari 50-60 ekor. Tiap kelompok berdiri sendiri
meskipun kadang-kadang gajah yang amsih muda
bergabung dengan kelompok yang lain. Makanannya
terdiri dari daun , kulit, cabang, rumput-rumputan serta
akar tanaman. Jumlah makanan yang diperlukan setiap
hari mencapai 300 kg, bambu dan tebu adalah
makanan yang paling disukai. Tanaman pangan yang
ditanam di pinggir hutan sering juga diserbunya. Gajah
adalah satwa liar yang dilindungi.

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

103

2. Latihan
Mahasiswa Diharapkan
Memperhatikan Instruksi Dibawah
Ini Sebelum Mengerjakan Latihan :

a) Semua
mahasiswa
yang
mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam
beberapa kelompok yang tiap
kelompok terdiri dari 2 orang
b) Setiap kelompok diminta untuk
menjelaskan :
 Pengertian Hama Hutan
 Membuat
Penggolongan
organisme sebagai Hama
hutan di Indonesia

4.1.3. Penutup
1. Test Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Jelaskan Pengertian hama hutan
b) Buatlah penggolongan organiseme sebagai hama hutan
di alam
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab pertanyaan
minimal 75 % secara benar dan tepat.
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3. Rangkuman
Hama hutan secara umum adalah binatang
yang menimbulkan kerusakan dan kerugian pada
sumber daya hutan, sedangkan secara khusus hama
hutan terbatas pada binatang perusak tanaman hutan
yang menimbulkan kerusakan, dengan tingkat kerugian
yang melampaui batas toleransi (ambang ekonomi).
Kerusakan ini berdampak pada tingkat kerugian
ekonomi yang cukup berarti. Hama hutan meliputi
serangga, manusia, babi hutan, ternak, margasatwa.
Hewan atau margasatwa merupakan salah satu
sumber daya di alam yang dapat memberikan hasil
keuntungan disamping nilai ilmiah dan nilai lain yang
sangat penting. Dalam keadaan jumlah yang normal,
hewan relatif sangat kecil bila dibandingkan kerusakan
yang ditimbulkan oleh serangga, jamur, kebakaran
hutan dan penggembalaan ternak di hutan. Kerusakan
akibat kehadiran hewan dapat terjadi pada dedaunan,
pucuk pohon, kulit, batang, biji, buah, dan akar pohon.
Beberapa jenis hewan di Indonesia yang dikategorikan
sebagai hama yang menimbulkan kerusakan hutan
yakni rusa, bajing, Tikus, Babi hutan, Kelinci, Burung,
Serangga, tungau (Acarina), Bekicot, Gajah, Kambing
hutan

4. Kunci Jawaban Tes
1) Jelaskan Pengertian hama hutan
Jawaban :
Hama hutan adalah binatang yang menimbulkan
kerusakan dan kerugian pada sumber daya hutan,
dengan tingkat kerugian yang melampaui batas
toleransi (ambang ekonomi). Hama hutan dapat berupa
hewan atau margasatwa dan manusia.
2) Buatlah penggolongan organisme sebagai hama hutan
di Indonesia
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Jawaban:
Penggolongan hama hutan di Indonesia yakni :
a. Rusa: kerusakan yang ditimbulkan mirip dengan
kerusakan yang disebabkan penggembalaan dari
kambing dan biri-biri, walaupun makanan tidak
sama. Kira-kira 60 % dari makanan rusa juga
disukai oleh kambing dan biri-biri. Rusa juga sangat
merugikan pada tanaman-tanaman muda dan
anakan-anakan
b. Bajing: kerusakan yang ditimbulkan bajing ialah
pada biji, buah, pucuk, tunas, dan kulit pohon.
Binatang ini hidup dipohon bagian atas, bajing
dapat berguna didalam penyebaran biji, karena
sering membawa buah ketempat yang agak jauh
dari pohonnya dan menyembunyikan di tanah
berarti biji buahpun akan dapat tumbuh.
c. Tikus: binatang ini merusak biji-biji dan mengerat
kulit dari anakan dan tanaman muda sampai mati.
Bagian yang dirusak biasanya yang dekat dengan
tanah terutama yang berada didalam tutupan
serasah. Beberapa daerah mempunyai jenis tikus
yang hidup dipohon bagian atas. Tikus-tikus
menyukai hutan yang mempunyai tanaman penutup
tanah dan serasah yang lebat. Biji dalam persemaian
atau tempat-tempat perkecambahan sering mendapat
gangguan dari tikus.
d. Babi: sering merusak biji, buah, akar-akar pohon,
anakan dan tanaman-tanaman muda. Sistim
penanaman tumpangsari terutama yang menggunakan ketela rambat (ubi jalar) dan ketela pohon
(ubi kayu) sering memanggil datangnya babi hutan.
e. Kelinci: kerusakan akan terjadi pada pucuk dan
tunas, tanaman muda, cabang-cabang kecil, batang
dan kulit pohon. Sering mengerat pohon sampai
menimbulkan kematian.
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f. Burung: burung-burung sebenarnya lebih banyak
menimbulkan akibat yang menguntungkan daripada
yang merugikan.
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SENARAI

Hama

Hama

: Organisme yang dianggap merugikan dan tak
diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia.
Walaupun dapat digunakan untuk semua
organisme, dalam praktik istilah ini paling sering
dipakai hanya kepada hewan.
: Organisme yang menyebabkan kerusakan pada
ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran
penyakit dalam habitat manusia. Contohnya
adalah organisme yang menjadi vektor penyakit
bagi manusia, seperti tikus dan lalat yang
membawa berbagai wabah, atau nyamuk yang
menjadi vektor malaria.
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Hama

: Organisme
pengganggu
tanaman
yang
menimbulkan kerusakan secara fisik, dan ke
dalamnya praktis adalah semua hewan yang
menyebabkan kerugian dalam pertanian.
Hama hutan : Binatang yang menimbulkan kerusakan dan
kerugian pada sumber daya hutan, dengan
tingkat kerugian yang melampaui batas
toleransi (ambang ekonomi). Hama hutan
dapat berupa hewan atau margasatwa dan
manusia.

4.2 Bentuk-Bentuk Kerusakan
Akibat Serangan
Serangga
4.2.1 Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat
Serangga merupakan faktor biologis yang paling
banyak menyebabkan kerusakan pada hutan, sehingga di
dalam pengertian hama hutan yang paling banyak
dibicarakan adalah serangga. Dengan demikian ilmu hama
hutan sering pula disebut sebagai ilmu serangga hutan
(Forest Entomology). Forest Entomology adalah merupakan
cabang dari ilmu biologi yang secara khusus mempelajari
pengaruh serangga terhadap hutan dan hasil hutan.
Pandangan utama dari seorang ahli serangga hutan terutama
ditekankan pada pertimbangan ekonomis, yakni mencegah
kerusakan hutan dan hasil hutan dari serangan serangga.
Dalam ilmu ini akan dipelajari antara lain sifat-sifat keadaan
lingkungan dan reaksi fisik dari serangga hutan, sebab
dengan demikian aktifitas erangga dapat dikendalikan.
Peranan Serangga Dalam Hutan pada setiap fase
pertumbuhan pohon, dimulai dari biji sampai pada produksi
terakhir akan selalu terancam masalah serangga secara terusmenerus. Bahkan sebelum biji dipungut sudah ada
kemungkinan diserang oleh serangga perusak tertentu,
terutama sekali dari golongan ngengat, kumbang dan tawon.
Serangan ini kadang-kadang berlangsung terus sampai pada
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tempat-tempat penyimpanan biji. Persemaian sering dirusak
oleh serangga perusak daun atau oleh serangga perusak akar.
Pohon-pohon pada tingkat sapling kadang-kadang diserang
oleh serangga perusak daun, penggerek batang, pengisap
cairan, tetapi biasanya pohon-pohon ini lebih tahan terhadap
serangan. Periode pertumbuhan pohon yang dianggap paling
resisten terhadap serangan serangga yakni antara tingkat
seedling sampai pada masak tebang. Penggerek kulit dan
serangga perusak daun biasanya berkembang cepat pada
pohon-pohon yang sudah melewati umur masak tebang. Pada
akhirnya pohonpohon yang sudah mati atau ditebang segera
akan menjadi sasaran oleh seranggaserangga perusak.
Demikian banyaknya jenis-jenis serangga yang
merusak pohon-pohon dan hasil-hasil hutan lainnya,
sehingga sangat sulit bagi seorang pengelola hutan untuk
dapat menghindari problema serangga ini. Bahkan sampai
pada penjual kayu selalu timbul serangan hama.
Kebanyakan dari hewan yang ditemukan di hutan
hujan adalah serangga. Penyebaran serangga dibatasi oleh
faktor-faktor geologi dan ekologi yang cocok, sehingga
terjadi perbedaan keragaman jenis serangga. Perbedaan ini
disebabkan adanya perbedaan iklim, musim, ketinggian
tempat, serta jenis makanannya. Adanya aliran sungai yang
melintasi kawasan hutan diduga berpengaruh terhadap
jumlah jenis serangga yang mengunjungi habitat ini dengan
variasi lebih beragam yang merupakan makanan serangga.
Kehadiran suatu jenis serangga dalam suatu habitat
dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan antara lain
kemampuan serangga untuk menyebar, seleksi habitat,
kondisi suhu udara, kelembaban udara, kelembaban tanah,
cahaya, curah hujan, vegetasi, dan ketersediaan makanan
(Subekti, 2012). Kehidupan serangga akan ditentukan oleh
faktor lingkungan. Setiap jenis serangga mempunyai
kesesuaian terhadap lingkungan tertentu. Serangga mempunyai spesies paling banyak di antara hewan-hewan lain
sehingga banyak hubungannya dengan kepentingan manusia.
Berdasarkan tingkatan tropik serangga dibedakan menjadi
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beberapa jenis, yaitu serangga herbifor, predator, polinator
dan detritifor (Borror, 1981). Serangga dalam habitatnya
apabila memiliki jumlah populasi yang tinggi dan secara
ekonomis akan merugikan sehingga akan berpeluang sebagai
hama. Beberapa bentuk kerusakan yang disebabkan oleh
serangga yakni Kerusakan Langsung dan Kerusakan Tidak
Langsung.
Kerusakan langsung yakni :
Kerusakan
yang
terjadi pada pohon hutan yang secara langsung akan
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas pohon. Beberapa
dampak yang timbul akibat kerusakan langsung yakni :
a) Mematikan pohon
b) Merusak sebagian dari pohon
c) Menurunkan kualitas hasil-hasil hutan
d) Menurunkan pertumbuhan pohon/tegakan
e) Merusak biji dan buah
Kerusakan tak langsung yakni : Kerusakan yang
terjadi pada pohon hutan yang tidak secara langsung
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas pohon dan terjadi
dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak yang
timbul akibat kerusakan tidak langsung yakni :
5) Merubah suksesi atau komposisi tegakan
6) Menurunkan umur tegakan
7) Menimbulkan kebakaran
8) Mengurangi nilai keindahan (estetis)
9) Membawa penyakit .
Semua bagian dari pohon yaitu dari akar, batang,
daun sampai buah dan bijinya dapat diserang hama. Semua
tingkat umur pohon/tegakan dari mulai biji disemai,
kecambah, tanaman persemaian sampai pohon sudah tua atau
masak tebang selalu ada kemungkinan untuk dapat dirusak
oleh hama.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan kedua ini akan menjelaskan
secara rinci tentang bentuk-bentuk kerusakan akibat
seranggan hama sehingga mahasiswa akan mendapatkan
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gambaran tentang bentuk-bentuk kerusakan dalam hutan
akibat kehadiran hama.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang bentukbentuk kerusakan akibat seranggan hama maka
diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan bentukbentuk kerusakan akibat seranggan hama dalam kawasan
hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
a) Menyebutkan kembali bentuk-bentuk kerusakan akibat
seranggan hama dalam kawasan hutan
b) Menjelaskan kembali bentuk kerusakan secara
langsung maupun tidak langsung akibat serangan hama
dalam kawasan hutan
4.2.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Berdasarkan tingkatan tropik serangga dibedakan
menjadi beberapa jenis, yaitu serangga herbifor, predator,
polinator dan detritifor (Borror, 1981). Serangga dalam
habitatnya apabila memiliki jumlah populasi yang tinggi
dan secara ekonomis akan merugikan sehingga akan
berpeluang sebagai hama. Beberapa bentuk kerusakan
yang disebabkan oleh serangga yakni Kerusakan
Langsung dan Kerusakan Tidak Langsung.
Kerusakan langsung yakni :
Kerusakan
yang
terjadi pada pohon hutan yang secara langsung akan
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas pohon.
Beberapa dampak yang timbul akibat kerusakan langsung
yakni :
a) Mematikan pohon
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b)
c)
d)
e)

Merusak sebagian dari pohon
Menurunkan kualitas hasil-hasil hutan
Menurunkan pertumbuhan pohon/tegakan
Merusak biji dan buah
Kerusakan tak langsung yakni : Kerusakan yang
terjadi pada pohon hutan yang tidak secara langsung
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas pohon dan
terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa dampak
yang timbul akibat kerusakan tidak langsung yakni :
a) Merubah suksesi atau komposisi tegakan
b) Menurunkan umur tegakan
c) Menimbulkan kebakaran
d) Mengurangi nilai keindahan (estetis)
e) Membawa penyakit .
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
b) Setiap kelompok diminta untuk menyebutkan contoh
kasus minimal dua dari bentuk kerusakan hutan
secara langsung akibat serangan hama
c) Setiap kelompok diminta untuk menyebutkan contoh
kasus minimal dua dari bentuk kerusakan hutan secara
tidak langsung akibat serangan hama.
4.2.3. Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Sebutkan Bentuk kerusakan hutan secara langsung
b) Sebutkan Bentuk Kerusakan Hutan secara tidak
langsung
c) Jelaskan salah satu bentuk kerusakan hutan secara
langsung
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d) Jelaskan salah satu bentuk kerusakan hutan secara
tidak langsung
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.
3. Rangkuman
Serangga dalam habitatnya apabila memiliki
jumlah populasi yang tinggi dan secara ekonomis akan
merugikan sehingga akan berpeluang sebagai hama.
Beberapa bentuk kerusakan yang disebabkan oleh
serangga yakni Kerusakan Langsung dan Kerusakan
Tidak Langsung.
Kerusakan langsung yakni: Kerusakan yang
terjadi pada pohon hutan yang secara langsung akan
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas pohon.
Beberapa dampak yang timbul akibat kerusakan
langsung yakni :
a) Mematikan pohon
b) Merusak sebagian dari pohon
c) Menurunkan kualitas hasil-hasil hutan
d) Menurunkan pertumbuhan pohon/tegakan
e) Merusak biji dan buah

Kerusakan
Kerusakan tak
tak langsung
langsung yakni
yakni :: Kerusakan
Kerusakan
yang
yang terjadi
terjadi pada
pada pohon
pohon hutan
hutan yang
yang tidak
tidak secara
secara
langsung
langsung berdampak
berdampak terhadap
terhadap kualitas
kualitas dan
dan kuantitas
kuantitas
pohon
pohon dan
dan terjadi
terjadi dalam
dalam jangka
jangka waktu
waktu yang
yang lama.
lama.
Beberapa
dampak
yang
timbul
akibat
kerusakan
Beberapa dampak yang timbul akibat kerusakan tidak
tidak
langsung
langsungyakni
yakni::
a)a)Merubah
Merubahsuksesi
suksesiatau
ataukomposisi
komposisitegakan
tegakan
b)
b)Menurunkan
Menurunkanumur
umurtegakan
tegakan
c)c)Menimbulkan
Menimbulkankebakaran
kebakaran
d)
Mengurangi
d) Menguranginilai
nilaikeindahan
keindahan(estetis)
(estetis)
e)e)Membawa
penyakit.
Membawa penyakit.
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4. Kunci Jawaban Tes
a) Sebutkan 4 bentuk kerusakan hutan secara langsung
Jawaban : Kematian bibit di persemaian, kematian
anakan, rusaknya biji atau buah
b) Sebutkan 4 bentuk Kerusakan Hutan secara tidak
langsung
Jawaban : Perubahan komposisi tanaman dalam
hutan, perubahan suksesi dalam hutan,
terjadi kebakaran dalam hutan, timbul
penyakit pada tegakan hutan
c) Jelaskan salah satu bentuk kerusakan hutan secara
langsung
Jawaban : Salah satu bentuk kerusakan hutan secara
langsung pohon yakni terjadi kerusakan
pada biji atau buah. Beberapa jenis
serangga menyukai biji atau buah tanaman,
dan mereka akan melubangi biji atau buah
karena biji atau buah mengandung glukosa
yang sangat disukai oleh serangga
d) Jelaskan salah satu bentuk kerusakan hutan secara
tidak langsung
Jawaban : Salah satu bentuk kerusakan hutan secara
tidak langsung yakni dapat mengurangi
nilai keindahan atau estetika dalam
kawasan hutan dimana kerusakan pohon
akan mengakibatkan luka pada batang
pohon atau sobeknya daun hingga
tumbangnya pohon karena rusaknya akar
yang pada akhirnya akan mempengaruhi
komposisi tegakan dalam hutan.
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SENARAI

Kerusakan langsung yakni : Kerusakan yang terjadi pada
pohon hutan yang secara
langsung akan berdampak
terhadap
kualitas
dan
kuantitas pohon.
Kerusakan tak langsung yakni : Kerusakan yang terjadi
pada pohon hutan yang
tidak secara langsung
berdampak
terhadap
kualitas dan kuantitas
pohon dan terjadi dalam
jangka waktu yang
lama.
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4.3 Penggolongan Serangga Berdasarkan Ordo Dan
Bagian Tanaman Yang Diserang
4.3.1 Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat
Hama hutan yang paling dominan adalah Serangga
(Insekta atau Hexapoda) yang tergolong dalam Phylum
Arthropoda (Arthror = buku-buku, podos = kaki), kelas
Hexapoda (Hexa = enam). Serangga tidak mempunyai tulang
belakang. Sebagai penunjang badan terdapat rangka luar
yang berupa kulit dari bahan chitin. Oleh karena Kitin
bersifat tidak fleksibel maka seringkali harus diganti apabila
badan serangga bertambah besar. Hal inilah yang disebut
ekdisis (pergantian kulit), yang biasanya terdapat pada
stadium larva dan nimfa. Tubuh serangga dapat dibagi atas
tiga bagian besar yaitu Kepala (caput), dada (thorax) dan
badan belakang (abdomen). Pada kepala terdapat sepasang
antena, sepasang mata majemuk (faset), sebuah mata
tunggal dan alat-alat mulut. Dada terdiri dari tiga ruas,
pada tiap-tiap ruas terdapat sepasang kaki. Serangga dewasa
(imago) biasanya bersayap sepasang, masing-masing
terdapat pada ruas thorax kedua dan ketiga. Pada tiap- tiap
sisi ruas daripada thorax dan abdomen terdapat sebuah
lubang napas yang disebut spirakel (stigma). Serangga yang
dapat menjadi hama dan menimbulkan kerusakan pada
tanaman terdiri dari beberapa bangsa (ordo) yaitu
Orthoptera, Isoptera, Hemiptera, Coleoptera, dan
Lepidoptera. Ciri-ciri utama kelas serangga yakni memiliki
kaki sebanyak 6 buah, (3 pasang), tubuh beruas-ruas,
mata majemuk (faset), tubuh terdiri atas kepala, dada
(thoraks) dan badan (abdomen), toraks 3 ruas masing-masing
ruas berkaki sepasang, serangga dewasa (imago) umumnya
bersayap pada ruas kedua dan ketiga dari dada.
Berdasarkan bagian tanaman yang diserang maka hama
digolongkan dalam beberapa kategori yakni hama buah dan
biji, hama persemaian, hama batang tanaman muda, hama
pengisap, hama daun, hama batang dan hama akar
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2. Relevansi
Sub pokok bahasan ketiga akan menjelaskan secara
rinci tentang ordo serangga dan penggolongan hama
berdasarkan bagian pohon yang diserang dan berdampak
pada kesehatan tegakan hutan sehingga mahasiswa akan
mendapatkan gambaran secara konseptual.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada
akhir
penyampaian
materi
tentang
penggolongan serangga berdasarkan ordo dan bagian
pohon yang diserang maka diharapkan mahasiswa akan
mampu menyebutkan dan menjelaskan kembali secara
detail penggolongan tersebut.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan
kembali ordo serangga dan penggolongan hama
berdasarkan bagian pohon yang diserang dalam kawasan
hutan.
4.3.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Serangga yang dapat menjadi hama dan
menimbulkan kerusakan pada tanaman terdiri dari
beberapa bangsa (ordo) yaitu Orthoptera, Isoptera,
Hemiptera, Coleoptera, dan Lepidoptera. Ciri-ciri utama
kelas serangga yakni memiliki kaki sebanyak 6 buah,
(3 pasang), tubuh beruas-ruas, mata majemuk (faset),
tubuh terdiri atas kepala, dada (thoraks) dan badan
(abdomen), toraks 3 ruas masing-masing ruas berkaki
sepasang, serangga
dewasa
(imago)
umumnya
bersayap, dua pasang pada ruas-ruas kedua dan ketiga
dari dada.
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Beberapa ordo serangga yakni :
a) Orthoptera
Bangsa Orthoptera dicirikan dengan kaki
belakang yang besar dan panjang yang digunakan
sebagai alat peloncat. Kepalanya besar, antena
panjang, mata berkembang dengan baik, alat mulut tipe
pengunyah. Sayap depan kaku seperti kulit yang
disebut tegmina sedangkan sayap belakang tipis
seperti membran yang dapat dilipat seperti kipas.
Contoh ordo ini yakni belalang, walang kayu, dan
jengkerik. Ordo ini memiliki sayap yang lurus, tipe
mulut menggigit dan mengunyah. Berkembang biak
dari telur menjadi nimfa (serangga muda) kemudian
menjadi imago (serangga dewasa). Tiga suku (famili)
yang penting dari ordo ini yakni Acrididae,
Tettigonidae, dan Gryllidae.
Suku Acrididae. Contoh dari suku ini yakni
belalang atau walang yang memakan daun tanaman.
Belalng betina lebih besar dari belalng jantan, telut
berkelompok dalam paketpaket kecil yang diletakan di
dalam tanah dan dilindungi oleh semacam busa yang
akan mengeras bila kena udara. Contoh, Locusta
migratoria manilensis. Belalang migran yang terdapat
di Asia Tenggara. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur,
terutama di hutan Jati, terdapat sejenis belalang besar
yang disebut Valanga nigricornis zehntneri yang oleh
penduduk setempat disebut walang kayu. Tubuhnya
berwarna abu-abu kecoklatan, panjang tubuh belalang
betina mulai dari kepala sampai ujung sayap berkisar
antara 58-71 mm sedang panjang tubuh belalang jantan
49-63 mm. Jenis yang lebih besar yaitu V.n.
melanocornis terdapat di Jawa Barat. Panjang tubuh
belalang betina 73-91 mm dan panjang tubuh belalang
jantan 61-68 mm, pada punggungnya terdapat garis
yang berwarna kuning atau hijau kekuningan. Di
Sumatera terdapat V.n. sumatrensis. umumnya
berwarna abu-abu atau coklat kehijauan. Panjang
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belalang betina 56-71 mm dan belalang jantan 43-56
mm. Serangan hama belalang sering ditemukan di
persemaian atau tanaman muda. Belalang adalah
pemakan daun atau bagian-bagian tanaman yang masih
muda. Serangan hama belalang biasanya tidak
berlangsung lama tetapi terjadinya serangan sering
timbul secara periodik.
Suku Tettigonidae. Contoh dari suku ini yakni
walang kerik, berbeda dari Acridiidae jenis-jenis dari
suku ini adalah serangga malam (nokturnal). Telur
tidak berkelompok dalam paketpaket tetapi diletakan
satu persatu yang kadang-kadang dalam bentuk
barisan. Beberapa jenis meletakan telurnya pada
pinggiran daun yang terlebih dahulu ditoreh dengan
alar peletak telur (ovipositor), sebagian lagi bertelur
dalam kulit batang/cabang. Jenis-jenis belalang dari
suku ini mempunyai sayap yang lebar dengan venasi
yang mirip dengan tulang-tulang daun hingga bentuk
sayap seperti daun. Warnanya dapat hijau, coklat atau
abu-abu. Pada ujung abdomen terdapat alat peletak
telur yang berbentuk pedang atau sabit. Contoh yang
terkenal adalah Sexava spp dan Hama kelapa di
Sulawesi Utara.
Suku Gryllidae. Contoh dari suku ini yakni
jangkrik dan gangsir. Jenis-jenis dari suku ini aktif
pada malam hari. Contoh Brachytry pesportentosus
yang disebut gangsir atau kasir, bersarang di dalam
tanah yang berbentuk liang yang dalamnya dapat
mencapai 90 cm. Dua jenis jangkrik yang biasanya
dijadikan binatang aduan adalah Gryllusbi maculatus
dan G. Mitratus dimana keduanya berwarna coklat
kehitaman. Pada jenis yang pertama terdapat dua
bercak kuning keunguan pada toraksnya sedang pada
ujung abdomen pada jenis yang kedua terdapat
ovipositor yang berbentuk jarum yang panjangnya 1417 mm. Jangkrik sering menyerang bibit tanaman di
persemaian dengan jalan mematahkan batangnya. Bibit
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tersebut sering dibawa ke dalam lubangnya atau ke
tempat persembunyiannya.
b) Isoptera
Ordo Isoptera disebut juga bangsa rayap atau
anai-anai. Rayap adalah satu contoh dari ordo ini yang
sangat popular di Kehutanan. Tanda khas dari ordo ini
adalah sayap depan dan sayap belakangnya yang sama
baik dalam struktur maupun dalam ukurannya. Sayap
tersebut akan segera jatuh setelah terbang dari
koloninya. Kedua pasang sayapnya sama besar
dengan textur yang sama pula, (Iso = sama).
Metamorfose hemimetabola. Termasuk serangga
sosial yang hidup dalam koloni dengan pembagian
tugas-tugas yang sempurna. Tipe mulut menggigit dan
mengunyah. Rayap adalah serangga sosial yang hidup
dalam satu koloni dengan diferensiasi anggota yang
jelas dan erat kaitannya dengan pembagian tugas.
Suatu koloni rayap terdiri dari beberapa kasta pekerja,
kasta serdadu dan kasta reproduktif. Kasta pekerja
terdiri dari individu-individu yang mandul yang
berwarna putih, tidak bersayap, kepala bundar, antena
panjang, alat mulut tipe pengunyah, mata kecil atau
tidak bermata sama sekali. Kasta pekerja bertugas
mencari makanan dan memberi makanan kepada kasta
lainnya. Kerusakan pada tanaman atau bahan lain yang
mengandung selulosa disebabkan oleh kasta pekerja.
Kasta reproduktif terdiri dari jantan dan betina, kasta
reproduktif betina disebut juga ratu. Tugas kasta ini
adalah melakukan perkembangbiakan jenisnya dan
mengkordinasikan kehidupan di dalam koloni. Kasta
serdadu ukuran badannya sama seperti kasta pekerja,
tetapi kepalanya dan mandibelnya (rahang) sangat
besar berwarna coklat kekuningan sampai coklat tua.
Rayap memakan sellulosa yang terdapat pada kayu,
ada yang membuat sarangnya di tanah ada pula yang
sarangnya di atas pohon. Dari bangsa Isoptera terdapat
tiga suku (famili) yang penting yaitu suku
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Kalotermitidae, Rhinotermitidae dan Termitidae. Pada
dua suku yang pertama terjadi simbiose dengan
Protozoa di dalam saluran pencernaannya. Protozoa
menghasilkan enzim selulase yang mengurai selulosa
menjadi senyawa-senyawa yang bermolekul kecil
sehingga dapat diserap oleh pencernaan rayap. Kedua
suku yang pertama digolongkan sebagai rayap tingkat
rendah. Suku Termitidae tidak mengadakan simbiose
dengan Protozoa di dalam saluran pencernaannya,
tetapi bersimbiose dengan jamur. Rayap dari suku
Termitidae umumnya makan kayu yang telah
dilapukan oleh jamur, bahkan anggota anak suku
Macrotermitinae memelihara jamur pelapuk kayu di
dalam sarangnya. Jamur ditumbuhkan pada struktur
yang disebut kebun jamur. Partikel-partikel kayu
diangkut dari luar oleh kasta pekerja ditimbun di kebun
jamur yang selanjutnya diurai oleh jamur. Hasil
perombakan oleh jamur dan juga jamurnya sendiri
merupakan sumber makanan bagi rayap. Hampir
seluruh kehidupan rayap berlangsung di tempat yang
gelap, baik di dalam tanah maupun di dalam kayu atau
pohon yang diserangnya. Hanya dalam waktu yang
sangat singkat mereka berada di luar sarangnya yaitu
pada waktu terjadi penerbangan atau pelepasan laron
dari suatu koloni. Penerbangan laron terjadi pada
musim hujan pada pagi hari atau sore hari ketika suhu
udara rendah dan kelembaban udara yang tinggi. Laron
tertarik oleh cahaya lampu, setelah beberapa saat
beterbangan mereka melepaskan sayapnya kemudian
merayap berpasangan beriringan untuk mencari tempat
yang cocok untuk membangun koloni yang baru.
c) Hemiptera
Bangsa (ordo) Hemiptera terdiri dari berbagai
jenis kepik, kutu loncat, kutu daun, kutu perisai dan
kutu sisik. Tipe alat mulut yakni menusuk-mengisap
yang berbentuk paruh, mata majemuk besar, segmen
antena terdiri dari 4-10 segmen yang panjang.
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Makanannya terdiri dari cairan tanaman yang dihisap
dengan paruhnya. Serangga dari bangsa ini mempunyai
alat mulut yang berbentuk sebagai paruh yang
berfungsi untuk menusuk jaringan tanaman dan
menghisap isi selnya. Sayap depannya sebagian
menebal dan sebagian menipis sebagai selaput
(Heteroptera), ada pula yang sayap depannya sama
(Homoptera). Dalam keadaan istirahan sayap
Homoptera disusun seperti atap. Serangga yang belum
dewasa mempunyai bentuk badan yang sama dengan
serangga dewasa, hanya lebih kecil ukurannya dan
sayapnya belum sempurna. Semua serangga dari ordo
ini adalah penghisap cairan tanaman dan predator.
Beberapa suku penting dari anak bangsa Heteroptera
antara lain: 1). Suku Pentatomidae, secara umum
disebut kepik perisai karena sketelum yang berbentuk
segitiga yang terletak di belakang toraks sering
melebar dan menutup sebagian punggungnya.
Contohnya Nezaraviridula yang disebut kepik hijau
atau lembing. 2). Suku Coreidae, kepik bertubuh
ramping, umumnya berwarna coklat dan kehijauan.
Contohnya adalah Leptocorixa arcuata yang dikenal
dengan nama walang sangit, penghisap buah padi yang
masih muda. 3). Suku Pyrrhocoridae, warna tubuh
kepik biasanya merah dan berbintik-bintik hitam atau
seluruh tubuhnya berwarna merah. Contohnya
Dysdercus cingulatus yang disebut pucung, hidup
sebagai penghisap biji muda dari tanaman famili
Malvaceae dan Bombacaceae. 4). Suku Capsidae,
tubuhnya berwarna mencolok dan ramping,
mempunyai daerah sebaran yang luas. Jenis-jenis dari
suku ini sambil menghisap cairan tanaman juga
menginjeksikan senyawa yang beracun ke dalam
jaringan tanaman sehingga serangannya mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Contohnya Helopeltis
bangsa kepik-kepik, kutu-kutu daun dan lain-lain.
Sebagian sayap depannya menebal (hemi = separuh),
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sayap belakang seperti selaput. Tipe mulut menusuk
dan mengisap. Metamorfose hemimetabola.
d) Hymenoptera
Serangga dari ordo ini bersayap sebagai selaput
yang kaku. Beberapa spesies serangga dewasa selalu
tak bersayap. Bangsa Hymenoptera terdiri dari
berbagai jenis semut, lebah dan kerawai. Ukuran
badannya sangat bervariasi mulai dari 0,1 - 50 mm.
Alat mulutnya tipe pengunyah, beberapa jenis
mempunyai alat mulut tipe pengunyah atau penjilat.
Sayap berkembang dengan baik, kadang-kadang
sayapnya kecil atau tidak ada sama sekali. Pada jenisjenis yang sayapnya berkembang dengan baik,
sayapnya berbentuk membran yang transparan, tekstur
sayap depan dan belakang sama. Jumlah segmen
antena berkisar antara 3-60 buah, bentuknya sangat
beragam. Larvanya seperti uret, alat mulut tipe
pengunyah, mempunyai kaki toraks atau kaki
abdomen, atau untuk beberapa jenis, larvanya tidak
berkaki. Perilaku makan dari Hymenoptera sangat
bervariasi, sebagai pemakan daun, sebagai parasit,
predator atau pemakan tepung sari. Hanya sedikit yang
merupakan hama tanaman, tetapi beberapa jenis
diantaranya merupakan hama penting terutama di
daerah yang beriklim sedang. Salah satu suku yang
penting adalah Diprionidae. Marga Neodiprion dari
suku ini merupakan hama daun konifer di Eropa dan
Amerika Utara. Di Australia terdapat sejenis hama
penggerek batang Pinus radiada yaitu Sirex noctilio
dari suku Siricidae. Hama ini berasal dari Eropa yang
terbawa ke Australia, tetapi di tempat asalnya bukan
merupakan hama penting. Marga Atta dari suku
Formicidae merupakan hama daun yang penting di
Amerika Selatan. Di Indonesia terdapat dua jenis hama
dari Bangsa ini, yaitu Nesodiprion biremis yang
menyerang tanaman tusam di daerah Sumatera Utara
dan Megachile sp. yang menyerang daun Diospyros
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celebica di Sulawesi Utara. Telur N. biremis berwarna
putih kekuningan, berukuran 2 x 0,5 mm, diletakan
satu persatu diselipkan pada torehan yang dibuat pada
daun tusam. Larva yang baru menetas berwarna
kekuningan, kemudian berubah menjadi hijau
kekuningan. Larva dewasa berwarna hijau, kepala
kuning kecoklatan. Larva memakan daun jarum dalam
kelompok-kelompok yang besar pada ranting tusam.
Pupa terdapat di dalam kokon yang berbetuk kapsul
yang berwarna kuning coklat, menempel pada ranting
yang telah gundul. Panjang kokon 6,5-7 mm dan lebar
2,5-3 mm. Tipe mulut menggigit dan mengunyah.
Terjadi metamorfose sempurna (holometabola) yaitu
perkembangannya berturut-turut dari telur, ulat
(larva), pupa (kepompong) dan imago (dewasa).
Banyak jenis-jenis dari Bangsa Hymenoptera yang
hidup sebagai parasitoid yang memegang peranan
penting dalam pengendalian hama secara hayati. Semut
sering menjadi hama biji yang baru disebar
dipesemaian.
e) Coleoptera
Serangga bersayap seludang, mempunyai dua
pasang sayap. Pasangan pertama yaitu sayap depan
keras dan kaku, disebut elytra , dalam keadaan istirahat
menutupi hampir seluruh abdomen. Pasangan kedua
yaitu sayap belakang yang digunakan untuk terbang,
seperti membran yang dalam keadaan istirahat dilipat
dan dilindungi oleh elytra . Badan biasanya kompak
dan keras, alat mulut tipe pengunyah, antena
berkembang dengan baik terdiri dari 10-14 segmen,
mata majemuk jelas, kaki kekar. Larva mempunyai
kepala yang jelas, alat mulut tipe pengunyah,
mempunyai antena, mempunyai kaki toraks tetapi tidak
mempunyai kaki abdomen. Banyak jenis-jenis
Coleoptera yang menjadi hama penting, baik larvanya
maupun imagonya, baik sebagai hama tanaman yang
masih hidup maupun hama hasil pertanian (hama
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gudang). Beberapa jenis ada yang hidup sebagai
predator.
Suku Cerambycidae, umumnya berukuran besar,
antena panjang, kadangkadang lebih panjang dari
tubuhnya. Salah satu suku yang besar, serangga
dewasa mempunyai penampilan yang kekar. Larvanya
disebut kokolan, wowolan atau cangkilung, hidup
sebagai penggerek batang. Contohnya Xystrocera
festiva, atau yang sering disebut boktor, larvanya hidup
sebagai penggerek batang Sengon (Paraserianthes
falcataria). Akibat dari serangannya, batang
berlubang-lubang sehingga kualitas kayu menurun,
pada serangan yang berat pohon dapat mati. Contoh
lain adalah Nothopeus hemipterus penggerek batang
tanaman jambu-jambuan (Myrtaceae). Telur X. festiva
berbentuk lonjong berukuran 2 x 1 mm, mula-mula
berwarna hijau kuning kemudian warnanya berubah
menjadi kuning dan keras. Telur bangsa kumbangkumbang. Sayap depan mengeras (Coleos = seludang),
menutupi sayap belakang yang tipis. Tipe mulut
menggigit dan mengunyah. Metamorfose sempurna
(holometabola).
f) Lepidoptera
Bangsa Lepidoptera terdiri dari kupu-kupu dan
ngengat dengan ciri-cirinya mempunyai dua pasang
sayap, kecuali pada beberapa jenis serangga, betinanya
tidak bersayap. Kupu-kupu aktif di siang hari dan
sayapnya menutup satu sama lain, vertikal di atas
punggungnya di waktu istirahat. Ngengat adalah
serangga yang aktif di malam hari dan sayapnya
terbuka, horizontal atau berbentuk seperti atap rumah
di waktu istirahat. Badan, kaki, sayap dan embelan
lainnya ditutupi oleh sisik. Alat mulut kupu- kupu dan
ngengat sangat direduksi. Alat mulutnya berupa belalai
yang dapat digulung dan direntangkan serta digunakan
untuk menghisap makanan yang berupa cairan.
Larvanya silindris, mempunyai kepala yang jelas,
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mempunyai kaki thorax dan kaki abdomen. Larva
hidup sebagai pemakan tumbuhan, predator, sebagai
hama gudang dan ada juga yang hidup sebagai
pemakan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk. Banyak
jenis Lepidoptera yang menjadi hama tanaman
kehutanan yang penting antara lain berasal dari
beberapa suku seperti dibawah ini :
1) Suku Geometridae
Sayap kupu-kupu mempunyai kilap metalik,
warna sayap bervariasi antara merah, jingga, biru,
putih atau kuning, warna-warna tersebut berselang
seling berupa pita lebar, bercak atau bintik-bintik.
Kupukupu aktif pada siang hari, berterbangan di
tempat terbuka. Contoh, Milionia basalis, hama
daun pada tusam (Pinus merkusii Jung et De
Vriese). Ulat M. basalis adalah ulat jengkal yang
mempunyai 3 pasang kaki toraks dan 2 pasang kaki
abdomen. Panjang tubuh ulat dewasa 4 cm dan lebar
4 mm. Kepala, ujung abdomen dan kaki berwarna
merah kuning sampai coklat muda. Punggungnya
berwarna hitam, pada punggung terdapat 3 buah
garis memanjang yang berwarna putih kekuningan.
Tubuhnya berbulu jarak yang berwarna putih.
Kupu-kupu M. basalis berwarna hitam kebiruan.
terdapat garis yang berwarna merah jingga yang
melintang ke arah belakang. Pada sayap depan garis
ini dimulai dari bagian tengah pinggir depan sayap
melintang sampai sudut sayap di bagian belakang.
Pada sayap belakang garis ini melintang sepanjang
pinggiran luar sayap dan seolah-olah bersambung
dengan garis yang terdapat pada sayap depan. Pada
garis merah jingga yang terdapat pada sayap
belakang terdapat 5 buah bercak yang berwarna
hitam kebiruan yang berbentuk oblong.
2) Suku Pyralidae
Merupakan salah satu suku yang sangat
kompleks dan sangat penting baik untuk pertanian
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maupun kehutanan. Banyak jenis dari suku ini
menjadi hama yang banyak menimbulkan kerugian.
Kupu-kupu
berwarna
kusam,
siang
hari
bersembunyi pada pohon inang atau tumbuhan lain
di sekitar pohon inang, aktif pada senja hari atau
malam hari. Larva hidup sebagai pemakan daun,
penggerek pucuk dan batang. Beberapa contoh
hama yang berasal dari suku Pyralidae adalah a)
Hypsipyla robusta. Penggerek pucuk mahoni dan
jenis-jenis pohon lainnya dari suku Meliaceae.
Serangannya mematikan pucuk hingga merangsang
pertumbuhan kuncup samping hal ini menyebabkan
batang bebas cabang menjadi pendek, cabang besarbesar. Pada serangan yang berat dapat juga terjadi
pada buah dan bunga. Telur H. robusta berwarna
putih, diletakan pada daun muda, pucuk muda atau
bagian-bagian lainnya yang lunak. Larva dewasa
panjangnya dapat mencapai 3 cm, warna bervariasi,
pada punggungnya terdapat barisanpbarisan bercak
hitam yang berbulu. Sayap depan kupu-kupu H.
robusta berwarna kecoklatan dengan garis-garis
hitam dan bercak-bercak hitam, sayap belakang
berwarna lebih pucat. Bentangan sayap 26-42 mm,
kupu-kupu betina lebih besar dari pada kupu-kupu
jantan. b) Dioryctria rubella. Penggerek batang dan
pucuk tusam. Adanya serangan dicirikan dengan
keluarnya getah dari batang, pada serangan yang
berat bagian pohon di sebelah atas titik serangan
mati dan mudah patah. Serangan pada pucuk
menyebabkan kematian pucuk yang diserangnya.
Larva D rubella yang masih muda berwarna putih
kotor, kepala hitam. Larva dewasa berwarna kelabu
kehitaman, kepala coklat. Pada tiap segmen badan
terdapat bercak-bercak yang berwarna coklat tua, 4
di punggung dan 2 di bagian samping. Pada bercakbercak ini tumbuh 1-2 helai bulu yang berwarna
putih yang panjangnya 0,5-1 mm. Panjang larva 2
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cm dan lebar 3 mm. Kupu-kupu D. r ubella
berwarna kelabu tua. Sayap depan berwarna kelabu
dengan bercak-bercak berwarna merah kecoklatan
dengan pinggiran sayap berwarna coklat tua. c)
Pyrausta machaeralis. Larvanya pemakan daun Jati,
yang dimakan hanya daging daun yang terdapat
diantara tulang dan urat daun. Bila daging daun
telah habis dimakan maka helaian daun hanya
tinggal kerangganya dan karena itu hama ini disebut
”Teak Leaf Skeletonizer”. Pada serangan yang berat,
tegakan Jati seperti meranggas. Telur P machaeralis
berwarna kehijauan, diletakan satu persatu pada
permukaan bawah daun dekat tulang atau urat daun.
Larva yang baru menetas berwarna putih kotor,
dalam perkembangan selanjutnya warna berubah
menjadi hijau muda. Larva dewasa berukuran 22-25
mm, kepala berwarna kuning berbintik-bintik coklat
tua. Pada punggung terdapat garis-garis memanjang
yang berwarna merah kekuningan. Pada setiap
segmen badan terdapat 4 bercak yang berwarna
hitam. Larva hanya memakan daging daun
sedangkan tulang dan urat daun tidak dimakannya.
Bila daging daun telah habis dimakan maka helaian
daun hanya tinggal kerangka saja yang terdiri dari
tulang dan urat daun. Kupu-kupu berwarna
kekuningan, pada sayap depan terdapat garis-garis
melintang yang berwarna merah jambu atau
kemerahan yang berbentuk zig-zag. Pada pinggiran
sayap belakang terdapat garis yang berwarna
kemerahan.
3) Suku Cossidae
Kupu-kupunya leratif besar, berwarna
kecoklatan. Contoh, Xyleutes ceramicus atau olengoleng hama penggerek pada pohon Jati. Telur X. c
eramicus berwarna kuning atau putih kuning, kulit
telur lunak dan kenyal dengan ukuran telur 0,75
mm. Larva besar dan kekar, panjang 8 cm dan lebar
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15 mm. Kepala kecil agak pipih berwarna coklat
tua, alat mulut kuat berwarna coklat tua. Pada kedua
sisi kepalanya terdapat 6 mata oseli yang tersusun
dalam suatu garis lengkung. Larva berwarna putih
kotor. Larva yang baru menetas mula-mula
menggerek jaringan yang lunak kemudian
menggerek kayu hingga mencapai teras. Lubang
gerek berkelok-kelok mengarah ke atas, penuh
dengan kotoran dan serbuk gerek, sebagain dari
kotoran ini dikeluarkan melalui lubang gerek pada
permukaan batang. Dari lubang gerek keluar lendir
yang berwarna coklat yang bercampur dengan
kotoran dan serbuk gerek sehingga batang menjadi
berwarna kehitaman. Kupu-kupu betina berukuran
4-8 cm sedangkan kupu-kupu jantan berukuran 4-6
cm dengan bentangan sayap masing-masing 8-16
cm dan 8-10 cm. Kupu-kupu umumnya berwarna
coklat kekuningan, pada sayap depan terdapat
bercak berwarna hitam. Jenis lain yang penting dari
suku Cossidae adalah Zeuzera coffeae yang dikenal
dengan nama penggerek cabang merah (Red branch
borer). Telur diletakan dalam bentuk barisan pada
kulit cabang kecil atau ranting, berwarna kuning,
berukuran 1 x 0,5 mm. Larva yang baru menetas
membuat perlindungan dari sutera. Larva
menggerek kambium dan kulit. Lubang gerek
sangat panjang, bentuknya tidak teratur, dapat
menggelang sekeliling cabang atau ranting, bahkan
dapat mencapai kulit akar. Pada jarak tertentu
sepanjang lubang gerek dibuat lubang-lubang
pelepasan tempat membuang kotoran yang berupa
pelet yang lengket yang berwarna kemerahmerahan. Larva dewasa berukuran 4 cm, punggung
berwarna
kemerah-merahan,b
agian
bawah
berwarna kekuning-kuningan, kepala dan notum
berwarna coklat. Kupu-kupu berwarna putih, pada
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sayapnya terdapat bercak-bercak dan garisgaris
hitam, bentangan sayap mencapai 35-45 mm.
4) Suku Hyblaeidae
Hanya terdiri dari satu jenis yaitu Hyblaea
puera yang bersama-sama dengan P. Machaeralis
merupakan hama daun Jati. Telur H Puera berwarna
putih kehijauan, diletakan satu per satu pada
permukaan bawah daun yang masih muda dekat
tulang atau urat daun. Larva yang baru menetas
berwarna kuning kehijauan, kepalanya hitam. Larva
dewasa berukuran 25-35 mm. Badan larva berwarna
kelabu kehitaman. Pada punggung dan bagian
samping badannya terdapat garis-garis yang
berwarna putih. Larva yang masih muda akan
memakan daun yang muda namun tulang dan urat
daun tidak dimakannya. Larva dewasa membuat
tempat berlindung dengan memotong pinggiran
daun Jati yang kemudian digulungnya dan direkat
dengan benang sutera. Larva makan daun Jati dari
tempat perlindungannya dan memakan seluruh
helaian daun, bagian daun yang tidak dimakan akan
mengering dan gugur. Kupu-kupu H. Puera
berwarna coklat kehitaman, pada toraks terdapat
bercak berwarna jingga. Pada sayap depat terdapat
garis-garis yang lebar yang melintang berwarna
jingga.
5) Suku Pieridae
Sayap kupu-kupu berwarna kuning cerah,
aktif berterbangan pada pagi hari yang cerah,
berukuran sedang. Contohnya Eurema hecabe dan
Eurema blanda, hama daun pada tanaman Sengon
(Paraserianthes falcataria). Kupu-kupu E. Blanda
dan E. hecabe berwarna kuning cerah, pinggiran
sayap berwarna hitam, bentangan sayap 35-50 mm.
Kupu-kupu biasanya terbang rendah, sering
bermigrasi dalam kelompok yang besar. Telur
diletakan berkelompok pada permukaan bawah
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daun, telur jarang ditemukan pada bagian tanaman
yang tingginya lebih dari 5 m dari permukaan tanah.
Larva dewasa panjangnya mencapai 25 mm,
berwarna hijau, pada bagian samping terdapat garisgaris yang berwarna pucat, kepala berwarna hitam.
Makanan pokok larvanya terdiri dari daun
Leguminosae. Larva
makan daun secara
berkelompok dimana seluruh helaian daun dimakan
kecuali tulang daun primer. Pupa berwarna hitam,
bergantungan pada cabang atau ranting pohon inang
bahkan pada tulang daun yang telah gundul. Bagian
kepala dari pupa menggantung ke bawah sedangkan
bagian ekor ada di atas melekat pada substratnya.
Serangan yang hebat biasanya terjadi pada musim
kemarau.
6) Suku Psychidae
Secara umum dikenal dengan nama ulat
kantong. Contohnya Cryptothelea variegata dan
Cr.pseudo hama daun pada tanaman tusam. C.
variegata disebut juga Eumeta variegata atau
Clania variegata , larvanya hidup dalam kantong
yang terbuat dari jalinan sutera ditempeli oleh
potongan daun yang sudah kering atau potongan
ranting berkuran kecil. Ukuran kantong 4-7 cm.
Imago betina tidak bersayap dan tetap tinggal dalam
kantong. Siklus hidup berlangsung selama 3,5-5
bulan.
7) Suku Saturniidae
Kupu-kupu dari suku ini berukuran besar.
Contoh Attacus atlas, Samia cynthis dan Cricula
trifenestrata. Kupu A atlas merupakan salah satu
kupu-kupu yang cukup besar, tubuhnya relative
kecil tetapi bentangan sayapnya dapat mencapai 25
cm, warna sayap bervariasi dari kuning emas muda
sampai coklat keunguan, pada sayap terdapat bercak
transparan yang berbentuk segitiga. Kupu-kupu nya
disebut kupu-kupu gajah. Telur A atlas berukuran 2
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mm, berwarna kemerahan, diletakan pada
permukaan bawah daun. Larvanya yang disebut
”Hileud badori” atau ulat keket yang panjangnya
dapat mencapai 15 cm, berwarna hijau keputihan,
dan pada badannya terdapat duri lunak yang besar,
berwarna biru dan mengarah ke belakang. Kupukupu Scynthia lebih kecil dari kupu-kupu gajah.
Warna dasar dari larvanya adalah hijau kusam,
tubuhnya berbintik-bintik hitam, pada tubuhnya
terdapat duri-duri pendek yang berwarna jingga dan
pangkalnya berwarna biru. Larva C trifenestrata
dikenal dengan nama ulat kenari. Larva dewasa
panjangnya dapat mencapai 6 cm, berwarna hitam
berbercak-bercak putih, berbulu putih yang
menimbulkan gatal-gatal, kepala dan ujung
abdomen berwarna merah. Kupu-kupu berwarna
coklat kemerahan, bentangan sayapnya 7-8 cm.
Pada sayap depan terdapat 3 buahbercak yang
transparan. Telur berwarna putih keabuan diletakan
pada daun atau ranting. Pupa dibungkus oleh kokon
yang dijalin seperti jala yang terbuat dari benag
sutera yang berwarna kuning emas.
8) Suku Noctuidae
Sebagian besar dari larva adalah pemakan
daun, beberapa diantaranya sebagai penggerek
pucuk dan buah. Selain tiu terdapat sekelompok
jenis yang larvanya disebut ”Ulat tanah” yang aktif
pada malam hari. Empat jenis ulat tanah yang
terpenting adalah Agrotis ipsilon, A segetum, A
interjec tionis dan Prodenia litura . Siang hari ulat
tanah bersembunyi di dalam tanah, malam hari
keluar memakan anakan dan pohon yang masih
muda dan apabila diganggu tubuhnya akan
melingkar seperti huruf C.
9) Diptera, bangsa lalat, sayap terdiri dari satu pasang.
Metamorfose sempurna.
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Setelah mengetahui tentang penggolongan
serangga dalam ordonya maka selanjutnya mahasiswa
akan diajarkan tentang penggolongan serangga yang
telah menjadi hama berdasarkan bagian pohon yang
diserang dalam kawasan hutan yakni :
a) Hama buah dan Biji
Beberapa jenis hama yang menyerang buah dan biji
dalam hutan yakni :
1) Caryborus spp. Jenis-jenis Caryborus (Fam.
Bruchidae ordo Coleoptera) merupakan hama biji
dari jenis-jenis leguminosa. Caryborus ganagra
menyerang biji Bauhinia malabrica dan klampis
(Acacia tomentosa) dan jenis-jenis Cassia.
Larvanya kecil, melengkung berwarna putih
kekuning-kuningan mencapai panjang 8 mm.
Kumbang (imago) panjang 6-5 mm, kelabu
kecoklat-coklatan. Telur-telur diletakkan pada buah
yang masih muda dan setelah telur menetas, larva
menggerek masuk kedalam polong. Pupa terbentuk
didalam polong kemudian imagonya menggerek
keluar.
2) Ctonomerus lagerstroemiae. Sejenis kumbang
belalai yang berasal dari Famili Curculionidae, ordo
Coleoptera dan senang menyerang buah wungu
(Lagestroemia speciosa), Alcides hopeae, A.
crassus dan A. shorea. Jenis ini dikenal sebagai
hama buah meranti (Dipterocarpaceae), termasuk
juga kumbang Curculionidae.
3) Dichocrocis punctiferalis. Berasal dari Famili
Pyralidae, ordo Lepideptera. Ulatnya menyerang
bunga dan buah jarak (Ricinus communis), Ploso
(Butea monosperma) dan Jati. Ulatnya mencapai
panjang 15 mm, berwarna kuning coklat kemerahmerahan pada bagian punggung. Kupu-kupunya
kecil, lebar, dengan bentangan sayap 1¾ - 2½ cm.
4) Tirathaba ruptilinea. Berasal dari Famili Pyralidae
dan menyerang buah jarak, durian dan sawo.
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5) Catoremna albicostalis. Berasal dari Famili
Pyralidae dan menyerang buah-buah Dipterocarpaceae.
b) Hama Persemaian
Beberapa jenis hama yang menyerang persemaian
tanaman hutan yakni :
1) Semut dari Famili Formicidae, ordo Hymenoptera
sering kali mengambil biji yang disemai. Gangguan
oleh semut dapat dicegah dengan membuat selokan
sekeliling persemaian (bila tersedia air) atau dengan
mengadakan penyemprotan dengan dieldrin dan
lain-lain.
2) Belalang dari Famili Achrididae dan Locustidae
biasanya memakan daun-daun dari tanaman muda.
Hama belalang sukar diberantas karena mereka
berpindah-pindah tempat. Pemberantasan yang
efektif dilakukan pada persemaian dengan jalan
mekanis (menangkap).
3) Gangsir (Gryllus sp dan Brachyrypes sp) dan
anjing tanah (Grylloptalpa africana dan Hirsuta)
hidup dalam lubang-lubang dalam tanah, pada
malam hari keluar dan menyerang tanaman muda
dipersemaian. Bagian yang diserang adalah leher
akar Agrotis spp (Fam. Noctuidae, ordo
Lepidoptera) adalah jenis-jenis ulat tanah yang
sangat merugikan. Mereka menyerang pada malam
hari dengan jalan menggerek leher akar yang
menyebabkan
kematian
tanaman
muda.
Pemberantasan ialah dengan jalan mekanis
(menangkap kupu-kupunya dengan lampu pada
malam hari) dan membuat selokan-selokan isolasi.
c) Hama Batang Tanaman Muda.
Beberapa jenis hama yang menyerang batang tanaman
muda dalam hutan yakni :
1) Xyloborus fernicatus. Berasal dari Famili
Scolytidae, ordo Coleoptera adalah jenis kumbang
kecil yang menggerek dalam batang Kesambi dan
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Sonokeling. Panjang kumbang + 2 mm. Jenis-jenis
Xyloborus mula-mula menggerek dari kulit.
Xyloborus morsattius, menyerang Mahoni, kayu
Ulin, Jati, Kemelan-dingan, dan Kesambi dengan
panjang kumbang +1½ mm.
2) Monohammus rusticator. Berasal dari Famili
Corambycidae, ordo Coleoptera merupakan hama
penggerek Jati (boktor). Panjang lubang gorok
mencapai 20 cm dan masuk ke dalam sampai
empulur. Kumbang (imago) terbang keluar melalui
lubang yang lebarnya 1 cm. Panjang kumbang 2½
cm, berwarna kelabu.
d) Hama Pengisap
Beberapa jenis hama yang mengisap tanaman dalam
hutan yakni :
1) Serangga dari ordo Hemiptera, famili Corlidae,
Tingidae, Capsidae, Pontatomidae. Seranggaserangga ini mengisap cairan daun dan batang dan
menyebabkan pohon menjadi kerdil dan kadangkadang pula terjadi kelainan-kelainan dalam
pertumbuhan.
2) Anoplocnemis phasiana pada jenis Leguminosa
(Cassia spp, Albizzia spp dan Tessarotoma
yavanica pada kosambi).
3) Kutu daun Cocoidae sp dan Alcurodidae sp sangat
mengganggu tanaman muda, karena menyebabkan
pertumbuhan
lambat,
tumbuh
lengkung,
pembengkakan pada pucuk.
e) Hama Daun
Beberapa jenis hama yang menyerang daun pohon
dalam hutan yakni :
1) Hyploea puera. Berasal dari Famili Noctuidae ordo
Lepidoptera dan merupakan hama daun Jati yang
menyerang pada permulaan musim hujan. Larva
muda pada awalnya hanya memakan daun muda,
dan lambat laun makan daun tua sehingga terjadi
kegundulan. Penyerangan yang berarti terjadi pada
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7)

8)
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bulan-bulan pertama dan kedua dari musim hujan.
Pupa (kepompong) terbentuk pada bulan Desember.
Pupa berada dalam tanah diantara daun-daun dan
serasah. Kupu - kupu akan keluar dan menyebarkan
infeksi. Ulat pada instar terakhir umumnya
berukuran + 35 mm dengan bagian punggung
berwarna ungu tua, dan bagian bawah berwarna
hijau. Hama ini juga menyerang pohon Laban
(Vitex pubescens)
Pyrausta machoeralis. Berasal dari Famili
Pyralidae dan merupakan hama daun dari jenis
Verbenacoae, termasuk Jati.
Valanga nigricarnis dan Patangga siccinat.
Merupakan jenis belalang yang berasal dari famili
Acrididae, ordo Orthoptera dan sangat mengganggu
daun tanaman kehutanan serta tanaman pertanian.
Attacus atla. Berasal dari Famili Saturniidae, ordo
Lepidoptera adalah jenis kupu-kupu atlas yang
ulatnya seringkali menggundulkan pohon dadap dan
rasamala.
Eurema blanda dan Eurema hecabe. Berasal dari
Famili
Pieridae,
ordo
Lepidoptera
yang
mengganggu tanaman Albizia falcataria terutama
tanaman muda di persemaian dan menyebabkan
gangguan tumbuh sebagai akibat habisnya daun.
Kupu-kupunya berwarna kuning, terbang aktif pada
siang hari.
Catopsila crocale. Berasal dari Famili Pieridae,
ordo Lepidoptera yaitu kupu-kupu putih yang
ulatnya dapat menggunduli tanaman-tanaman
Cassia spp (Fistula dan Siamea).
Psychidae sp. Berasal dari ordo Lepidoptera dan
merupakan bagian dari ulat kantong. Pohon hutan
yang sering diganggu oleh Psychidae ialah Pinus
merkusii, dan segawe
Milionia basalis.Berasal dari Famili Geomtridae,
merupakan ulat jengkal yang merupakan hama
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Pinus merkusii. Panjang ulatnya 4 cm, warna hitam
dengan garis-garis kuning, kepompong terbentuk
dalam tanah dan terbungkus dalam kokon. Sangat
mengganggu persemaian Pinus.
9) Hypsipyla robusta. Berasal dari Famili Pyralidae,
ordo Lepidoptera dan merupakan hama pucuk dan
daun dari jenis Swietenia mahagoni dan Swietenia
macrophylla yang sangat berbahaya (mahoni daun
kecil), karena intensitas penyerangannya pada jenis
ini lebih besar. Ulatnya berwarna-warni, coklat
sampai ungu dan hitam pada instar terakhir menjadi
biru kehijauan, panjang 2-3 cm. Lebar kupu-kupu
(bentangan sayap) 2½ cm. 6.
10) Zeuzera cafeae. Berasal dari Famili Cossidae,
ordo Lepidoptera serta merupakan penggerek
cabang yang sangat folifag (berinang banyak),
pada Jati, Laban, Kesambi, Cemara (Casuarina
spp), Damar (Agathis spp) dan Kayu Cendana
(Santalun album). Hama ini juga menggerek
cabang berwarna merah, karena larvanya berwarna
merah. Serangan jenis ini menimbulkan lubang
gerek pada batang, kematian/kerusakan cabang
dan kematian tanaman muda. Ulatnya juga
berwarna kemerah-merahan dengan panjang tubuh
3-5 cm. Kupu-kupu bersayap putih dengan bintikbintik hitam yang berkilap logam.
f) Hama Batang.
Beberapa jenis hama yang menyerang batang pohon
dalam hutan yakni :
1) Duemnitus ceramicus. Berasal dari Famili
Cissidae, ordo Lepidoptera yang dikenal dengan
nama oleng-oleng dan dapat menyebabkan
timbulnya lubang gerek selebar 1-1½ cm.
Panjangnya 20-30 cm, melengkung, dinding lubang
berwarna hitam, kadang-kadang dengan lapisan
kapur. Kerusakan ini terdapat pada hutan-hutan Jati
di seluruh Jawa dan tanda kerusakan tersebut dapat
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dilihat pada kayu-kayu di TPK. Kupu-kupu:
panjang 4-8 cm, bentangan sayap 8-16 cm,
berwarna kecoklatan. Larva: panjang 8 cm, lebar
1,5 cm. Telur-telur diletakkan pada celah kulit
pohon. Pohon muda yang terserang kadang
menimbulkan gejala pembengkakan pada batang.
Pada pohon tua, tanda serangan sukar diamati
karena serangga ini tidak mengeluarkan ekskeremen
di luar batang. Adanya lubang gerek sangat
menentukan kualitas batang.
2) Neotermes tectonae. Berasal dari Famili
Kalotermitidae, ordo Isoptera atau yang biasa
disebut inger-inger rangas Jati. Tanda seranggannya
ialah adanya pembengkakan (gembol) pada batang.
Gembol dapat terbentuk pada ketinggian 2-20 m
dari tanah, merupakan sarang rangas (rayap) Jati. Di
dalam sarang terdapat lubang yang bentuknya tidak
teratur dan memanjang batangnya. Sebuah sarang
berisi koloni Neotermes yang terdiri dari individuindividu pekerja, prajurit dan reproduktif
pengembang biakan raja/ratu, yang jumlahnya
berpuluh sampai beratus ribu ekor. Pembengkakan
batang terjadi sebagai reaksi kambium, karena
rangsangan yang disebabkan oleh serangan. Dapat
pula disebabkan sebagai akibat gangguan aliran air
dan garam-garam dari akar ke atas. Akibat serangan
Inger-inger maka pertumbuhan pohon menjadi
kerdil dan dalam keadaan serangan hebat
mengakibatkan kematian pucuk. Laron memiliki
panjang 8-10 mm, berwarna coklat hitam. Kasta
Pekerja berwarna putih dan tak bersayap. Kasta
Prajurit memiliki panjang 10-12 mm. Kepala
berwarna coklat tua dengan rahang-rahang yang
kuat. Infeksi pertama terjadi pada bekas-bekas
patahan cabang, dan luka-luka pada batang.
3) Xylaborus destruens. Berasal dari Famili
Scolitidae, ordo Coleoptera merupakan penggerek
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batang Jati. Kumbang kecil (bubuk) menyebabkan
lubang kecil (pinpholes) selebar 1-2 mm. Hama ini
juga disebut kumbang “Ambrosia“ karena
membawa spora jamur ambrosia untuk dipelihara
sebagai makanannya. Jamur ambrosia yang hidup
dalam liang gerek Xylaborus merupakan makanan
larva.Serangan Xylaborus biasanya berhubungan
dengan pemeliharaan tegakan. Apabila terdapat
banyak tumbuhan liar, dan penjarangan yang lambat
maka dapat serangan Xylaborus sangat mudah
terjadi.
4) Zeuzera indica. Merupakan penggerek yang berasal
dari Famili Cossidae dan menyerang kayu pasang
(Quercus spp), Magnoliaceae, Lauraceae. Model
ulatnya hampir sama dengan Zeuzera Coffeae,
namun sedikit lebih besar.
g) Hama Akar
Beberapa jenis hama yang menyerang akar pohon
hutan yakni :
1) Phassus damar. Berasal dari Famili Hepialidae,
ordo Lepidoptera yang biasanya disebut uter-uter.
Ulatnya sangat polifag pada Jati dan Rasamala
dengan panjang ulat ± 6-7½ cm, lebar bentangan
sayap 79 cm dan berwarna coklat kelabu.
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi dibawah
ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 5 orang
b) Setiap kelompok diminta untuk mencari 3 gambar dari
tiap ordo serangga dan dibuat dalam bentuk kliping
c) Setiap kelompok diminta untuk mencari gambar dari
tiap kategori jenis hama di internet kemudian di
presentasikan didepan kelas.
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4.3.3. Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Sebutkan Ordo-ordo serangga
b) Jelaskan ciri khas dari tiap ordo serangga minimal 2
ordo
c) Jelaskan secara singkat mengenai Hama Pengisap
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.
3. Rangkuman
Serangga yang dapat menjadi hama dan
menimbulkan kerusakan pada tanaman terdiri dari
(ordo) Orthoptera, Isoptera, Hymenoptera, Diptera,
Hemiptera, Coleoptera, dan Lepidoptera. Ciri-ciri
utama kelas serangga yakni
a) Memiliki kaki sebanyak 6 buah,
b) Memiliki 3 pasang) kaki
c) Tubuh beruas-ruas
d) Mata majemuk (faset),
e) Tubuh terdiri atas kepala, dada (thoraks) dan
badan (abdomen), toraks 3 ruas masing-masing
ruas berkaki sepasang.
f) Serangga dewasa (imago) umumnya bersayap
dan memiliki dua pasang pada ruas kedua dan
ketiga dari dada
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Pengelompokan Hama Berdasarkan Bagian
Pohon Yang diserang
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Hama buah dan Biji
Hama persemaian
Hama Batang Tanaman Muda.
Hama Pengisap
Hama Daun
Hama Batang
Hama Akar

4. Kunci Jawaban Tes
a) Sebutkan Ordo-ordo serangga
Jawaban : Beberapa bangsa (ordo) serangga yaitu
Orthoptera,
Isoptera,
Hymenoptera,
Diptera, Hemiptera, Coleoptera, dan
Lepidoptera
b) Jelaskan ciri khas dari salah satu jenis ordo serangga
Jawaban : Ciri khas dari Ordo Isoptera yakni
memiliki sayap depan dan sayap
belakangnya yang sama baik dalam
struktur maupun dalam ukurannya. Sayap
tersebut akan segera jatuh setelah terbang
dari koloninya.Kedua pasang sayapnya
sama besar dengan textur yang sama
pula, (Iso = sama). Metamorfose
hemimetabola. Termasuk serangga sosial
yang hidup dalam koloni dengan
pembagian tugas-tugas yang sempurna.
Tipe mulut menggigit dan mengunyah.
Rayap adalah serangga sosial yang hidup
dalam satu koloni dengan diferensiasi
anggota yang jelas dan erat kaitannya
dengan pembagian tugas. Suatu koloni
rayap terdiri dari beberapa kasta pekerja,
kasta serdadu dan kasta reproduktif.
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c) Jelaskan secara singkat mengenai Hama Pengisap
Jawaban : Hama pengisap umumnya mengisap daun
dan kulit batang muda yang berasal dari
ordo Hemiptera, famili Corlidae, Tingidae,
Capsidae, Pontatomidae.
Serangga ini
mengisap cairan daun dan batang sehingga
pohon menjadi kerdil dan kadang terjadi
kelainan dalam pertumbuhan. Contoh
Hama pengisap yakni : Anoplocnemis
phasiana pada jenis Leguminosa (Cassia
spp, Albizzia spp dan Tessarotoma
yavanica pada kosambi). Kutu daun
Cocoidae sp dan Alcurodidae sp sangat
mengganggu tanaman muda, karena
menyebabkan
pertumbuhan
lambat,
tumbuh lengkung, pembengkakan pada
pucuk.
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SENARAI

Coleoptera : Ordo ini memiliki sayap seludang,
mempunyai dua pasang sayap. Pasangan
pertama yaitu sayap depan keras dan kaku,
disebut elytra, dalam keadaan istirahat
menutupi hampir seluruh abdomen. Pasangan
kedua yaitu sayap belakang yang digunakan
untuk terbang, seperti membran yang dalam
keadaan istirahat dilipat dan dilindungi oleh
elytra. Badan biasanya kompak dan keras, alat
mulut tipe pengunyah, antena berkembang
dengan baik terdiri dari 10-14 segmen, mata
majemuk jelas, kaki kekar. Larva mempunyai
kepala yang jelas, alat mulut tipe pengunyah,
mempunyai antena, mempunyai kaki toraks
tetapi tidak mempunyai kaki abdomen.
Diptera : Ordo ini memiliki satu pasang sayap dan
mengalami metamorfose sempurna.
Hemiptera : Ordo Hemiptera terdiri dari berbagai jenis
kepik, kutu loncat, kutu daun, kutu perisai dan
kutu sisik. Tipe alat mulut yakni menusukmengisap yang berbentuk paruh, mata
majemuk besar, segmen antena terdiri dari 410 segmen yang panjang. Makanannya terdiri
dari cairan tanaman yang dihisap dengan
paruhnya. Serangga dari bangsa ini
mempunyai alat mulut yang berbentuk
sebagai paruh yang berfungsi untuk menusuk
jaringan tanaman dan menghisap isi selnya.
Sayap depannya sebagian menebal dan
sebagian
menipis
sebagai
selaput
(Heteroptera), ada pula yang sayap depannya
sama (Homoptera). Dalam keadaan istirahat
sayap Homoptera disusun seperti atap.
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Hymenoptera : Ordo ini memiliki sayap sebagai selaput
yang kaku. Beberapa spesies serangga
dewasa selalu tak bersayap. Bangsa
Hymenoptera terdiri dari berbagai jenis
semut, lebah dan kerawai. Ukuran
badannya sangat bervariasi mulai dari 0,1 50 mm. Alat mulutnya tipe pengunyah,
beberapa jenis mempunyai alat mulut tipe
pengunyah
atau
penjilat.
Sayap
berkembang dengan baik, kadang-kadang
sayapnya kecil atau tidak ada sama sekali.
Pada
jenis-jenis
yang
sayapnya
berkembang dengan baik, sayapnya
berbentuk membran yang transparan,
tekstur sayap depan dan belakang sama.
Jumlah segmen antena berkisar antara 3-60
buah, bentuknya sangat beragam. Larvanya
seperti uret, alat mulut tipe pengunyah,
mempunyai kaki toraks atau kaki abdomen,
atau untuk beberapa jenis, larvanya tidak
berkaki. Perilaku makan dari Hymenoptera
sangat bervariasi, sebagai pemakan daun,
sebagai parasit, predator atau pemakan
tepung sari. Hanya sedikit yang merupakan
hama tanaman, tetapi beberapa jenis
diantaranya merupakan hama penting
terutama di daerah yang beriklim sedang.
Isoptera : Ordo Isoptera disebut juga bangsa rayap atau
anai-anai. Rayap adalah satu contoh dari ordo ini
yang sangat popular di Kehutanan. Tanda khas
dari ordo ini adalah sayap depan dan sayap
belakangnya yang sama baik dalam struktur
maupun dalam ukurannya. Sayap tersebut akan
segera jatuh setelah terbang dari koloninya.
Kedua pasang sayapnya sama besar dengan
textur yang sama pula, (Iso = sama).
Metamorfose
hemimetabola.
Tipe mulut
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menggigit dan mengunyah. Rayap adalah
serangga sosial yang hidup dalam satu koloni
dengan diferensiasi anggota yang jelas dan erat
kaitannya dengan pembagian tugas. Suatu koloni
rayap terdiri dari beberapa kasta pekerja, kasta
serdadu dan kasta reproduktif. Kasta pekerja
terdiri dari individu-individu yang mandul yang
berwarna putih, tidak bersayap, kepala bundar,
antena panjang, alat mulut tipe pengunyah, mata
kecil atau tidak bermata sama sekali. Kasta
pekerja bertugas mencari makanan dan memberi
makanan kepada kasta lainnya. Kerusakan pada
tanaman atau bahan lain yang mengandung
selulosa disebabkan oleh kasta pekerja. Kasta
reproduktif terdiri dari jantan dan betina, kasta
reproduktif betina disebut juga ratu. Tugas kasta
ini adalah melakukan perkembangbiakan
jenisnya dan mengkordinasikan kehidupan di
dalam koloni. Kasta serdadu ukuran badannya
sama seperti kasta pekerja, tetapi kepalanya dan
mandibelnya (rahang) sangat besar berwarna
coklat kekuningan sampai coklat tua. Rayap
memakan sellulosa yang terdapat pada kayu, ada
yang membuat sarangnya di tanah ada pula yang
sarangnya di atas pohon.
Lepidoptera : Ordo Lepidoptera terdiri dari kupu-kupu dan
ngengat dengan ciri-cirinya mempunyai dua
pasang sayap, kecuali pada beberapa jenis
serangga, betinanya tidak bersayap. Kupukupu aktif di siang hari dan sayapnya
menutup satu sama lain, vertikal di atas
punggungnya di waktu istirahat. Ngengat
adalah serangga yang aktif di malam hari dan
sayapnya terbuka, horizontal atau berbentuk
seperti atap rumah di waktu istirahat. Badan,
kaki, sayap dan embelan lainnya ditutupi oleh
sisik. Alat mulut kupu- kupu dan ngengat
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sangat direduksi. Alat mulutnya berupa belalai
yang dapat digulung dan direntangkan serta
digunakan untuk menghisap makanan yang
berupa cairan. Larvanya silindris, mempunyai
kepala yang jelas, kaki thorax dan kaki
abdomen. Larva hidup sebagai pemakan
tumbuhan, predator, hama gudang dan hidup
sebagai pemakan sisa tumbuhan yang
membusuk.
Orthoptera : Ordo Orthoptera dicirikan dengan kaki
belakang yang besar dan panjang yang
digunakan sebagai alat peloncat. Kepalanya
besar, antena panjang, mata berkembang
dengan baik, alat mulut tipe pengunyah.
Sayap depan kaku seperti kulit yang disebut
tegmina sedangkan sayap belakang tipis
seperti membran yang dapat dilipat seperti
kipas. Contoh ordo ini yakni belalang, walang
kayu, dan jengkerik. Ordo ini memiliki sayap
yang lurus, tipe mulut menggigit dan
mengunyah. Berkembang biak dari telur
menjadi nimfa (serangga muda) kemudian
menjadi imago (serangga dewasa). Tiga suku
(famili) yang penting dari ordo ini yakni
Acrididae, Tettigonidae, dan Gryllidae.
4.4 Jenis Hama Dan Gejala Serangan Pada Pohon
Hutan
4.4.1 Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat
Hama yang menyerang pohon dalam hutan umumnya
didominasi oleh serangga. Hama dapat menyerang tegakan
hutan dari akar hingga daun dan dapat menyebabkan
perubahan pada bentuk dan warna pada bagian pohon.
Kerusakan yang ditimbulkan dapt tergolong ringan hingga
sangat berat. Beberapa penelitian telah menemukan beragam
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jenis hama yang telah menyerang pohon hutan diantaranya
Jati, Pinus, Akasia, Mahoni, Ekaliptus, Titi dan Salawaku.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan keempat ini akan menjelaskan
secara rinci tentang jenis hama yang menyerang pohon
dalam hutan serta gejala serangannya pada tiap jenis pohon
mulai dari akar, batang hingga daun.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang jenis
hama yang menyerang pohon dalam hutan serta gejala
serangannya pada tiap jenis pohon maka diharapkan
mahasiswa akan mampu menyebutkan dan menjelaskan
kembali secara detail tentang jenis pohon yang terserang
serta gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan
kembali tentang jenis hama yang menyerang pohon dalam
hutan serta gejala serangannya pada tiap jenis pohon
dalam hutan.
4.4.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Hama yang menyerang tegakan dalam hutan
umumnya didominasi oleh serangga. Hama dapat
menyerang tegakan hutan dari akar hingga daun dan dapat
menyebabkan perubahan pada bentuk dan warna pada
bagian pohon. Kerusakan yang ditimbulkan dapt
tergolong ringan hingga sangat berat. Terdapat empat
faktor yang menyebabkan sebuah organisme dapat
menjadi hama yaitu organiseme tersebut harus berada
pada tingkat perkembangan yang tepat, lingkungan
mendukung, tanaman harus berada pada stadia yang tepat
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serta perkembangan dan pertumbuhan yang rentan dan
ketiga faktor tersebut harus terjadi dalam waktu yang
bersamaan (Purnomo, 2010). Beberapa jenis hama yang
telah menyerang pohon hutan diantaranya Jati,
Pinus,Sengon, Akasia, Mahoni, Ekaliptus, Jabon Putih
yakni :
a. Sengon (Paraserianthes falcataria)
Beberapa jenis hama yang umumnya menyerang
tanaman Sengon laut (Paraserianthes falcarataria
Nielson) yakni :
1) Rayap tanah (Mactotermes gilvus hagen ). Gejala
serangan rayap tanah pada tegakan Sengon mudah
dilihat pada permukaan batang, dimana adanya
penumpukan tanah yang dimulai dari pangkal
batang hingga ketinggian 4 m. Jumlah telur
Macrotermes mencapai 36.000/hari berupa butiranbutiran lepas dan berkelompok dengan panjang
badan laron mencapai 2 cm dan panjang sayap 9
cm.

Gambar 4.1 Rayap Tanah (Foto : Illa anggraini)
2) Kupu-kupu kuning (Eurema spp). Kupu - kupu
kuning (Eurema blanda) termasuk Famili Pieridae
dan ordo Lepidoptera. Seluruh tubuhnya berwarna
kuning, pada pinggir-pinggir sayapnya terdapat
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warna hitam. Kupu kuning aktif pada siang hari dan
meletakkan telurnya pada permukaan atas daun
sengon yang diletakkan. secara berkelompok. Larva
senang memakan daun muda sengon hingga gundul
dalam waktu yang sangat singkat sedangkan instar
pupa tidak ditemukan. Biasanya pupa yang baru
terbentuk berwarna hijau kehitaman dan lama
kelamaan berubah menjadi kuning (Husaeni, 2002).

Gambar 4.2 Kupu-Kupu Kuning
3) Boktor (Xystrocera festiva). Hama Boktor
(Xystrocera festiva) termasuk ordo coleoptera famili
Cerambyceae. Hama ini biasanya meninggalkan
bekas gerekan yang menyebabkan luka pada batang.
Pada celah batang ditemukan telur boktor yang telah
berlubang karena telur sudah menetas. Sejak larva
keluar dari telur yang baru beberapa saat menetas,
dimana apabila larva telah merasa lapar maka akan
segera melakukan aktivitas penggerekan dalam
jaringan kulit batang dimana larva berada. Bahan
makanan yang disukai larva boktor adalah bagian
permukaan kayu gubal (Xylem) dan bagian
permukaan kulit bagian dalam (Floem). Adanya
serbuk gerek halus yang menempel pada permukaan
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kulit batang merupakan petunjuk terjadinya gejala
serangan awal.

Gambar 4.3 Hama Boktor
b. Jati (Tectona grandis)
Beberapa jenis hama yang umumnya menyerang
tanaman Jati yakni :
1) Hyblaea puera. Hama ini dogolongkan ke dalam
ordo Lepidopetra dan merupakan hama pemakan
daun dan dikenal sebagai teak defoliator. Ulat
memakan bagian daun yang lunak dan
meninggalkan urat pada tulang daun. Ulat dewasa
memakan keseluruhan jaringan daun kecuali tulang
daun yang besar. Hama ini menyerang pada awal
musim penghujan, yaitu sekitar bulan NovemberJanuari dan memakan sebagian daun hingga
berlubang. Meskipun demikian, serangan hama ulat
Jati dinilai tidak berbahaya karena hanya
berlangsung sekitar satu minggu. Setelah itu ulat
Jati akan menjadi pupa dan berjatuhan secara alami
dari pohon. Ulat Jati pada umumnya juga dapat
dipanen dan dimakan. Ulat Jati menggerogoti
pinggiran daun, bahkan daun yang telah robek dan
berlubang juga dimakan ulat. Kepompong atau
entung Hyblaea puera berwarna coklat hingga
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coklat tua kehitam-hitaman, dengan panjang ratarata 1,4-1,9cm dan berat rata-rata 0,7-1,3mg .

Gambar 4.4 Serangan Ulat Daun Jati
(Foto : Koleksi pribadi)
2) Paliga damastesalis. Hama ini disebut juga
Eutectona machearalis, Pyrausta machearalis,
digolongkan dalam ordo Lepidoptera. Merupakan
hama pemakan daun Jati yang dikenal sebagai teakleaf skeletonizer. Bagian daun yang diserang adalah
jaringan parenkim yang berwarna hijau dan lunak
diantara tulang dan urat daun.
3) Uret (Phyllophaga sp). Hama ini umumnya
menyerang pada bulan Februari-April. Uret
merupakan larva dari kumbang. Larva ini aktif
memakan akar tanaman, baik tanaman kehutanan
(tanaman pokok dan sela) maupun tanaman
tumpangsari (padi, palawija,) terutama yang masih
muda sehingga tanaman yang terserang tiba-tiba
layu, berhenti tumbuh kemudian mati. Jika media
dibongkar akar tanaman terputus/rusak dan dapat
dijumpai hama uret. Kerusakan dan kerugian paling
besar akibat serangan hama uret terutama terjadi
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pada tanaman umur 1-2 bulan di lapangan. Gejala
yang timbul adalah tanaman menjadi layu yang
kemudian menjadi mati kering. Serangan hama uret
berfluktuasi dari tahun ke tahun, umumnya apabila
kasus serangan hama uret tinggi pada suatu tahun
maka pada tahun berikutnya kasus serangan akan
menurun.

Gambar 4.5 Hama Uret
(Sumber: ilmubudidaya.com)
4) Tungau Merah (Akarina). Hama ini biasanya
menyerang pada bulan Juni-Agustus. Gejala yang
timbul berupa daun berwarna kuning pucat,
pertumbuhan bibit terhambat. Hal ini terjadi
diakibatkan oleh cairan dari tanaman/terutama pada
daun dihisap oleh tungau. Tungau terletak dibawah
permukaan daun berwarna merah berukuran ± 0,5
mm dan terdapat benang halus seperti sarang labalaba.
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Gambar 4.6 Hama Tungau Merah
(Sumber: gardaremaja.blogspot.com)
5) Kutu Putih/Kutu Sisik. Kutu putih/kutu sisik
berasal dari famili Coccidae, ordo Homoptera. Jenis
yang pernah dilaporkan menyerang tanaman Jati
antara
lain
Pseudococcus
hispidus
dan
Pseudococcus (crotonis) tayabanus. Kutu ini
mengisap cairan tanaman tumbuhan inang. Waktu
serangan terjadi pada musim kering (kemarau).
Seluruh tubuhnya dilindungi oleh lilin/tawas dan
dikelilingi dengan karangan benang benang tawas
berwarna putih; pada bagian belakang didapati
benang-benang tawas yang lebih panjang. Telur
diletakkan menumpuk dan tertutup oleh tawas.
Kerusakan pada tanaman Jati muda dapat terjadi
bilamana populasi kutu tinggi, yakni daun
mengeriting, pucuk apikal tumbuh tidak normal
(bengkok dan jarak antar ruas daun memendek).
Gangguan kutu ini akan menghilang pada musim
penghujan. Bagian tanaman yang diserang adalah
pucuk (jaringan meristematis). Pucuk daun yang
terserang menjadi keriting sehingga tumbuh
abnormal dan terdapat kutu berwarna putih
berukuran kecil.
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Gambar 4.7 Hama Kutu Putih
(Sumber: tanamanbuah.com)
6) Lalat Putih. Lalat putih merupakan serangga kecil
bertubuh lunak. Lalat putih bukan lalat sejati, tetapi
tergolong Ordo Homoptera. Hama ini berkembang
sangat cepat secara eksponensial. Lalat putih betina
dapat menghasilkan 150-300 telur sepanjang
hidupnya. Waktu yang dibutuhkan dari tingkat telur
sampai dengan dewasa siap bertelur hanya sekitar
16 hari. Lalat putih dapat menyebabkan luka yang
serius pada tanaman dengan mencucuk dan
mengisap cairan tanaman sehingga menyebabkan
layu, kerdil, atau bahkan mati. Lalat putih dewasa
dapat juga mentransmisikan beberapa virus dari
tanaman sakit ke tanaman sehat.

Gambar 4.8 Lalat Putih
(sumber: trubus.id)
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7) Rayap Tanah. Berasal dari famili Termitidae.
Rayap bersarang dalam tanah terutama dekat pada
bahan organik yang mengandung selulosa seperti
kayu/batang pohon, serasah dan humus. Rayap
mengeluarkan enzim yang menyebabkan batang
lapuk dan keropos. Rayap sangat suka hidup di
tempat yang gelap dengan suhu yang hangat, hidup
berkoloni dengan ukuran yang bervariasi mulai dari
beberapa individu saja hingga jutaan. Kebanyakan
rayap bersifat kriobiotik, cenderung menghindari
sinar, matahari, suka memakan pohon, kayu,
tanaman dan bahan lain yang mengandung selulosa.
Rayap pekerja bertugas untuk mencari makanan dan
memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan
raja dan ratu. Rayap prajurit memiliki capit di
bagian kepalanya, dan rayap pekerja akan bergotong
royong untuk mengumpulkan tanaman. Rayap
bertubuh lunak dan jalannya lambat, Siklus hidup
rayap dimulai dari telur lunak yang warnanya jingga
transparan lalu berkembang menjadi larva, berubah
menjadi rayap muda lalu berkembang menjadi
rayap dewasa Untuk mencapai kayu sasarannya
rayap mengeluarkan enzim sehingga menyebabkan
kayu/ batang pohon lapuk dan mematikan sel-sel
batang sehingga pohon akan mati. Serangan pada
Jati muda terjadi di musim hujan yang tidak teratur
dan puncak kemarau panjang. Pada kasus serangan
di puncak kemarau disebabkan rendahnya
kelembaban di dalam koloni rayap sehingga rayap
menyerang tanaman Jati muda.
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Gambar 4.9 Hama Rayap (Sumber: ikons.id)

Gambar 4.10 Rayap Tanah pada Batang Jati
(Foto : Koleksi Pribadi)
8) Oleng-Oleng (Duomitus Ceramicus). Duomitus
ceramicus merupakan sejenis ngengat yang telurnya
menetas antara bulan Maret-April dan aktif pada
malam hari. Setelah kawin, ngengat betina bertelur
pada malam hari dan diletakkan pada celah kulit
batang. Telur berwarna putih kekuningan atau
kuning gelap, bentuk silinder, panjang 0,75 cm.
Telur diletakkan berkelompok pada bekas patahan
cabang atau luka-luka di kulit batang. Stadia telur ±
3 minggu. Larva menetas pada bulan Mei, hidup
dalam kulit pohon, selanjutnya menggerek kulit
batang menuju kambium dan kayu muda, memakan
jaringan kayu muda. Larva pada tingkat yang lebih
tua membuat liang gerek yang panjang, terutama
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apabila pohon Jati kurang subur.Pada tempat
gerekan terjadi pembentukan kallus (gembol). Larva
menggerek batang dengan diameter 1-1,5 cm,
panjang 20-30 cm dan bersudut 90 °. Kotoran larva
dari gerekan kayu dikeluarkan dari liang gerek. Fase
larva sangat lama antara April-September.
Selanjutnya larva masuk stadium pupa, tidak aktif,
dan posisinya mendekati bagian luar liang gerek.
Fase pupa berlangsung antara Bulan SeptemberFebruari, dimana seluruh siklus hidupnya
memerlukan waktu ± 1 tahun.

Gambar 4.11 Oleng-oleng
(Sumber: Jati-unggul-nusantara.blogspot.com)
9) Kutu Sisik (Pseudococcus/mealybug ). Kutu sisik
berasal dari famili Coccidae, ordo Homoptera yang
pernah dilaporkan menyerang tanaman Jati, antara
lain Pseudococcus hispidus dan Pseudococcus
(crotonis) tayabanus. Kutu ini mengisap cairan
tanaman tumbuhan inang. Waktu serangan terjadi
pada musim kering (kemarau). Seluruh tubuhnya
dilindungi oleh lilin/tawas dan dikelilingi dengan
karangan benang-benang tawas berwarna putih;
pada bagian belakang didapati benang-benang tawas
yang lebih panjang. Telur-telurnya diletakkan
menumpuk yang tertutup oleh tawas. Kerusakan
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pada tanaman Jati muda dapat terjadi bilamana
populasi kutu tinggi. Kerusakan yang terjadi, antara
lain daun mengeriting, pucuk apikal tumbuh tidak
normal (bengkok dan jarak antar ruas daun
memendek). Gangguan kutu ini akan menghilang
pada musim penghujan. Namun demikian,
kerusakan tanaman muda berupa bentuk-bentuk
cacat tetap ada. Hal tersebut tentunya sangat
merugikan regenerasi tanaman yang berkualitas.
Kutu ini memiliki hubungan simbiosis dengan
semut (Formicidae), yaitu semut gramang
(Plagiolepis [Anaplolepis] longipes) dan semut
hitam
(Dolichoderus
bituberculatus)
yang
memindahkan kutu dari satu tanaman ke tanaman
lain.

Gambar 4.12 Kutu Sisik (sumber: invasive.org)
10) Kupu Putih. Serangga ini hinggap menempel di
batang muda dan permukaan daun bagian bawah.
Jumlah individu serangga tiap pohon dapat
mencapai puluhan sampai ratusan individu. Hama
ini berasal dari famili Flatidae, ordo Homoptera/
Hemiptera. Dari cara munculnya, kupu putih yang
menyerang Jati ini sangat mirip dengan spesies
flatid putih Anormenis chloris. Jenis-jenis serangga
flatid jarang dilaporkan menyebabkan kerusakan
ekonomis pada tanaman budidaya. Nilai kehadiran
serangga kupu putih (flatid putih) ini menjadi
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penting karena waktu serangan terjadi pada musim
kemarau yang panjang. Tanaman Jati yang telah
mengurangi tekanan lingkungan dengan menggugurkan daun semakin meningkat tekanannya
akibat cairan tubuhnya dihisap oleh serangga flatid
putih. Dengan demikian, serangan serangga flatid
putih ini dapat meningkatkan resiko mati pucuk Jati
muda selama musim kemarau.

Gambar 4.13 Kupu Putih
(Sumber: sulawesitoday.com)
11) Kumbang Bubuk Basah (Xyleborus destruens
Bldf). Xyleborus destruens atau kumbang bubuk
basah atau kumbang ambrosia menyebabkan
kerusakan pada batang Jati. Serangan kumbang ini
pada daerah dengan kelembaban tinggi, dengan
curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun. Serangan
hama ini dapat ditemukan sepanjang tahun. Gejala
serangan yaitu kulit batang berwarna coklat
kehitaman yang disebabkan adanya lendir yang
bercampur kotoran X. destruens dimana apabila
lendir dan campuran kotoran telah mengering maka
warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman.
Serangan hama tidak mematikan pohon namun
mengganggu pertumbuhan terutama pada saluran
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kecil yang melingkar dalam batang Jati akibatnya
akan menurunkan kualitas kayu.
12) Inger-Inger (Neotermes tectonae). Neotermes
tectonae merupakan suatu golongan rayap tingkat
rendah. Koloni inger-inger tidak begitu banyak,
melainkan hanya beberapa ratus sampai beberapa
ribu individu. Gejala kerusakan dapat dijumpai
berupa pembengkakkan pada batang yang
kebanyakan terdapat pada ketinggian antara 5-10 m,
2 m, atau sampai 20 m. Jumlah lokasi
pembengkakan dalam satu batang bervariasi, yakni
mulai dari satu sampai enam titik.Waktu yang
dibutuhkan sejak serangan sampai terlihat gejala
adalah 3-4 tahun, bahkan sampai 7 tahun. Kasus
serangan hama inger-inger di lapangan umumnya
dijumpai terutama pada lokasi-lokasi tegakan yang
memiliki kelembaban iklim mikro yang tinggi. Hal
ini disebabkan oleh kerapatan tegakan yang terlalu
tinggi dan tidak atau terlambat melakukan egiatan
penjarangan. Padahal, kegiatan penjarangan
merupakan bagian dari upaya silvikultur untuk
menjaga kesehatan tegakan. Serangan inger-inger
ini dapat berdampak secara ekonomis. Misalnya,
jika bagian yang diserang adalah kayunya, ia sudah
tidak lagi bernilai sebagai kayu pertukangan dan
harus dikeluarkan dari hitungan perolehan massa
kayu bahan pertukangan.
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Gambar 4.14 Inger-inger (sumber: abangnji.com)
c. Mahoni (Swietenia Maccrophylla)
Jenis hama yang menyerang tanaman mahoni yakni :
1) Hypsipyla Robustan. Hama ini dikenal sebagai
penggerak pucuk, berasal dari famili Pyralidae
dan dari ordo Lepidoktera. Telurnnya berwarna
keputihan dengan ukurn 0,9-0,75 mm, larva
berwarna kelabu sampai tercoklatan dengan
bintik- bintik hitam dan berbuluh - buluh yang
jarang, dengan panjang tubuh 1-15 cm. Imago
berwarna coklat dengan panjang lempengan
sayapnya 6-42 mm. imago betina biasaynya lebih
panjang dari imago jantan. Gejala serangan yakni
terdapat lubang pada daun, pucuk daun layu
kemudian mengering, erdapat bekas gerekan pada
batang. Pada serangan berat tanaman tanaman
akan mengalami kematian dan biasanya akan
tumbuh anakan baru.
2) Attacus atlas. Hama
ini
termasuk
famili
Saturniidae dari ordo Lepidoptera. Panjang ulat
dewasa mencapai 15 cm, pada badannya seperti
berduri yang berdaging, segmen badang panjang,
pupannya terletak dalam kepongpong yang
berwarna coklat diantara daun-daun. Telur
berwarna kemerah-merahan dengan diameter 2
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mm, terdapat satu atau kelompok kecil dibawah
permukaan daun. Umur lebih kurang 30-50 hari,
sedangkan umur pupa 1 bulan, bahkan bisa
mencapai 10 bulan. Jika terjadi serangan hebat,
daun bisa dimakan habis (menjadi gundul)
walaupun ulatnya tidak begitu banyak.
3) Xylosandrus Compacitus. Xylosandrus Compacitus
termasuk ordo coleoptera, famili sccolytidae.
Jenis ini mempunyai panjang ± 1,5-2 mm
berwarna coklat tua, larva berwarna putih, tak
berkaki, dan kepalanya kuning. Yang jantan
lebih kecil dari yang betina dan tak bersayap.
Hama ini menyerang cabang (Latteral), batang
muda dan tanaman di persemaian. Kumbang
betina merupakan penyebab utama kerusakan.
Setelah beberapa jam membuat lubang sekaligus
untuk kumbang beristirahat sambil menunggu
perkembangan cendawan ambrosia. Cendawan
tersebut menyebabkan buntunya aliran air dalam
jaringan tanaman yang menyebabkan kematian
cabang, dahan maupun ranting.
d. Lamtoro (Leucaena leucocephala)
Beberapa jenis hama yang menyerang Lamtoro yakni :
1) Leucaena psyllid. Hama ini populer di Indonesia
sekitar tahun 1986, karena merusak sebagian besar
tanaman lamtoro yang ditanam sebagai penaung
pada perkebunan kopi dan coklat.. Serangga dewasa
berukuran 2 mm panjangnya, dengan sayap
berwarna hijau hingga kuning. Kutu loncat dewasa
akan segera meloncat dan terbang bila terganggu.
Serangga muda mirip dengan serangga dewasanya,
hanya saja ukurannya lebih kecil dan tidak bersayap
sehingga tidak bisa terbang. Kutu loncat merusak
tanaman dengan mengisap cairan pada pucuk daun
yang belum mekar. Karena berkurangnya cairan,
maka daun mengkerut dan gagal untuk berkembang.
Pada serangan yang berat, pucuk daun akan berubah
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warna menjadi hitam dan akhirnya rontok. Selain
mengisap cairan, kutu loncat lamtoro juga
mengeluarkan cairan yang mengandung gula
sehingga mendorong tumbuhnya jamur jelaga.
2) Ulat kantong (Pteroma plagiophelps). Termasuk
ordo Lepidoptera, famili Psychidae dengan ciri-ciri
morfologi tubuh ditutupi oleh daun kering
(Kalshoven, 1981). Larva tinggal dalam kantong
hingga dewasa. Bergerak dan makan dengan
mengeluarkan kepala dan sebagian toraksnya. Larva
berkepompong dalam kantong dengan posisi
berubah, kepalanya di belakang. Pupa jantan akan
menjadi ngengat yang bersayap, sedangkan yang
betina tidak bersayap atau sayap dan kakinya kerdil
dan tetap hidup di dalam kantong (Pracaya,1995).
Gejala kerusakan pada serangan berat menyebabkan
daun rontok, sedangkan daun yang terserang
berlubang dan berwarna coklat.
3) Rayap (Captotermes curvignatus). Rayap ini
termasuk Ordo Isoptera, famili Rhinotermitidae.
Hama ini menyerang tanaman Lamtoro pada bagian
akar hingga menyebabkan kematian tanaman.
Serangga memiliki ukuran tubuh sekitar 3 mm.
Rayap ini termasuk ke dalam golongan rayap
subteran yang umumnya hidup di dalam tanah yang
mengandung bahan kayu yang telah mati atau
membusuk, tunggak pohon baik yang telah mati
maupun masih hidup. Berdasarkan hasil observasi
di lapangan, koloni rayap ternyata banyak terdapat
pada ajir bambu dan sekam padi yang menjadi
campuran pupuk dasar. Diduga rayap tersebut
kemudian menyerang pada perakaran tanaman.
e. Akasia (Acacia mangium )
Beberapa jenis hama yang menyerang Akasia yakni :
1) Ulat kantong (Pteroma plagiophelps). Ulat
kantong termasuk ordo Lepidoptera, famili
Psychidae. Tubuh hama ini ditutupi oleh daun
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kering (Kalshoven, 1981). Larva tinggal dalam
kantong hingga dewasa. Bergerak dan makan
dengan mengeluarkan kepala dan sebagian
toraksnya. Larva berkepompong dalam kantong
dengan posisi berubah, kepalanya di belakang. Pupa
jantan akan menjadi ngengat yang bersayap,
sedangkan yang betina tidak bersayap atau sayap
dan kakinya kerdil dan tetap hidup di dalam
kantong (Pracaya, 1995). Gejala kerusakan pada
serangan berat menyebabkan daun rontok,
sedangkan gejala awal daun yang terserang menjadi
berlubang dan berwarna coklat.
2) Orgya postica. Tergolong dalam ordo Lepidoptera,
Famili Lymantridae, dimana umumnya telur
diletakkan secara berkelompok pada batang-batang
pohon, biasanya dekat kokon dari tempat betina
muncul dan hama ini hidup dalam musim dingin
dengan tahapan telur. Larva memiliki rambut duri
atau rambut sikat (Smith dalam Borror. et.al, 1992).
Gejala serangan dan kerusakan yang diakibatkan
larva O. postica yakni memakan daun muda di
pembibitan, dan daun yang tua. Serangan dimulai
dari pinggir daun dan menyebabkan lubang pada
daun.
3) Ochtebius dilataus. Gejala serangan yang
ditimbulkan oleh hama ini adalah keluarnya getah
dari batang, kulit kayu yang mengering dan
mengelupas terutama pada pokok batang akibatnya
batang akan mati.
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Gambar 4.15 Hama Ochtebius dilataus
4) Xylodepra sp. Akibat serangan ini akan muncul
lubang gerek pada bagian dalam ranting pohon
akasia. Jika tidak dikendalikan, lubang gerek ini
semakin membesar karena adanya aktivitas makan
larva dalam lubang.

Gambar 4.16 Hama Xylodepra sp
5) Captotermes curvignatus. Hama ini termasuk
famili Rhinotermidae dengan gejala serangan
berupa rusaknya batang pohon hingga menyebabkan
batang hancur. Rayap memakan selulosa pada
batang hingga lapuk. Rayap juga membuat sarang
pada
bagian
permukaan
kulit
sehingga
menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu.
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6) Helopeltis Sp. Hama ini menyerang tanaman muda
(3-12 bulan), fase kritis 4-6 bulan dengan tingkat
kerusakan yang lebih besar namun tanaman akan
pulih setelah 1,5 -2 tahun. Kondisi alam yang
memicu kehadiran Helopeltis yakni areal yang
basah dengan kelembaban yang tinggi atau pada
areal yang berbatasan dengan "greenbelt"
(Area Konservasi).

Gambar 4.17 Serangan Helopeltis sp
f. Tusam ( Pinus merkusii Jung Et De Vriese)
Beberapa jenis hama yang menyerang Tusam yakni :
1) Milonia basalis. Hama ini tergolong Ordo
Lepidoptera, Famili Geometridae. Hama ini
menyerang daun pinus muda dan tua serta siklus
serangannya sepanjang tahun . Hama ini dikenal
dengan nama ulat jengkal. Daerah sebarannya
meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan
Bengkulu. Larvanya berwarna kehitam-hitaman
dengan garis warna putih kekuningan yang
membujur sepanjang badannya. Terdapat 3 pasang
tungkai asli dan satu pasang tungkai palsu. Panjang
larva antara 35-40 mm. Pupanya berwarna merah
merang sampai coklat tua dan memiliki panjang
antara 17-18 mm. Siklus hidup hama ini berkisar
antara 3,5-5 bulan. Hama ini memakan sebagian
atau seluruh karangan daun sampai habis sama
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sekali. Pada serangan yang hebat, tanaman menjadi
gundul. Bahkan, serangan yang hebat dapat
mematikan tanaman muda. Waktu serangan hama
ini biasanya dimulai pada waktu musim penghujan.

Gambar 4.18 Milionia Basalis
(sumber: wikipedia.com)
2) Dioryctria rubella. Hama ini berasal dari ordo
Lepidoptera, famili Pyralidae. Daerah sebaran
meliputi Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa. Ciri larva
mudanya berwarna putih kotor dengan kepala
berwarna hitam, sedangkan larva dewasanya
berwarna abu-abu kehitaman dengan kepala
berwarna hitam. Panjang larva ± 2 cm. Pada tiap
segmen terdapat bercak berwarna coklat tua. Larva
berkepompong dalam batang tanaman, memiliki
panjang pupa ± 1,3 cm dengan diameter 0,25 mm.
Imago berbentuk ngengat berwarna kelabu tua,
dengan sayap depan berwarna kelabu dan bercak
berwarna merah kecoklatan dengan pinggiran sayap
berwarna coklat tua. Panjang tubuh ngengat
mencapai ± 1,7 cm dan panjang bentangan
sayapnya mencapai ± 2,9 cm. Siklus hidup hama
berlangsung selama 76 hari yang terdiri dari stadim
telur (8 hari), larva (45 hari), pupa (15 hari), dan
Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

167

dewasa (8 hari). Hama ini menyerang tanaman
tusam di persemaian dan tanaman muda berumur 23 tahun dengan menggerek pucuk. Akibat serangan
hama ini, pucuk akan patah dan mati.

Gambar 4.19 Dioryctria rubella (sumber: flickr.com)
3) Cryptothelea pseudo. Hama ini berasal dari ordo
Lepidoptera, famili Psychidae. Hama ini dikenal
dengan nama ulat kantong kecil. Serangan hama ini
pertama kali dilaporkan di daerah Gayo, Aceh
Tengah, pada tahun 1926 oleh L. Fulmek dan J.C.
van der Meer Mohr. Ciri-cirinya adalah ulat
Cryptothelea pseudo sangat kecil, berukuran
panjang tubuh 3-4 mm dengan lebar 0,7-1,0 mm,
perut membuncit, berwarna merang kelabu.
Kepompongnya berukuran panjang 4 mm dan
meruncing. Kepala berwarna merah tua, sedangkan
bagian belakang berwarna kelabu yang terdiri dari 8
segmen dengan kulit tipis. Rumah (kepompong)
atau kantong terletak di pucuk daun. Kantong
tersebut terbuat dari benang-benang yang halus dan
kuat, tampak kemerah-merahan dari luar, sedangkan
bagian dalam berwarna putih kelabu. Pada usia
dewasa ia berbentuk kupu dengan ukuran tubuh
sangat kecil dan aktif terbang pada siang hari untuk
melakukan aktivitas perkawinan. Ulat kantong
memakan daun tusam mulai dari pucuk daun sampai
ke bawah dan hanya sebelah daun saja, sedangkan
sebelah yang lain akan menjadi layu dan akhirnya
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kering. Akibat serangan maka tajuk menjadi gundul,
tetapi tidak sampai mematikan tanaman.
g. Ekaliptus (Eucalyptus spp)
Beberapa jenis hama yang menyerang Ekaliptus yakni:
1) Zuezera coffeae. Hama ini berasal dari Ordo
Lepidoptera famili Cossidae. Hama ini memiliki
telur yang berwarna kuning, berukuran 0,5 mm, dan
diletakkan dalam bentuk barisan pada kulit batang
yang kecil atau ranting. Ngengat betinanya mampu
menghasilkan ratusan butir telur hama aktif pada
malam hari. Lama siklus hidup hama ini
berlangsung selama 4-4,5 bulan. Larva yang baru
menetas tidak langsung menggerek batang pohon
ekaliptus, melainkan merayap terlebih dahulu dan
terkadang menggantungkan dirinya dengan benang
suteranya. Larva mulai menggerek batang sampai
kambium setelah menemukan bagian kayu yang
cocok.Kepompong hama ini berwarna coklat,
sedangkan bentuk dewasanya berbentuk ngengat
dengan bentangan sayap berkisar 35-45 mm. Sayap
tersebut berwarna putih dengan bercak-bercak dan
garis-garis hitam. Sementara itu ukuran pada larva
dewasa mencapai 4 cm. Punggungnya berwarna
kemerahan, bagian bawahnya berwarna kekuningan,
kepala dan notum berwarna coklat, dan memiliki
kulit agak tebal berbentuk silindris terdiri dari 12
segmen. Stadium larva tercatat menyerang tanaman
ekaliptus pada umur 7-10 bulan di daerah Porsea,
Sumatera Utara, sedangkan di daerah Kenangan,
Kalimantan Timur, hama ini menyerang ekaliptus
berumur 3-4 tahun, dengan diameter lubang gerek
4-6 mm dan panjang lubang gerek 10-20 cm. Waktu
serangan hama pada musim penghujan, akibatnya
terjadi pembengkakan pada batang sehingga mudah
patah jika tertiup angin.
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Gambar4.20 Zuezera Coffeae
(sumber: commons.wikimedia.org)
2) Alcides sp. Hama ini berasal dari Ordo Coleoptera,
famili Curculionidae. Genus Alcides mempunyai
dua spesies, yaitu Alcides leeuweni yang
mempunyai panjang tubuh 11-13 mm, berwarna
hitam dan
Alcides sulcatulus yang panjang
tubuhnya 5-7 mm, warna garis elytra-nya putih dan
garis tengah pada prothorax-nya putih. Telur
diletakkan pada pucuk yang lunak (pucuk yang
masih muda), berjumlah rata-rata 236 butir,
sedangkan pada pucuk yang telah tua hanya
dijumpai rata-rata 2-3 butir. Siklus hidup selama ± 4
bulan dan sangat merusak persemaian dan tanaman
muda khususnya pada musim hujan. Hama ini
menyerang pucuk, tunas ujung, dan tangkai daun
dengan membuat terowongan yang panjang di
bagian dalam pucuk dan ranting. Serangan
mengakibatkan pucuk tanaman patah dan
mengering, bahkan menyebabkan kematian apabila
serangan terjadi secara terus-menerus.
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Gambar 4.21 Kumbang Moncong
(sumber: viternaplusok.blogspot.com)
3) Aphis gossypii. Hama ini berasal dari ordo
Homoptera, famili Aphididae. Hama ini dapat
melakukan reproduksi dengan sangat cepat. Pada
kondisi lingkungan yang baik (di dataran rendah,
terutama pada permulaan musim kemarau), rata-rata
dapat memiliki 51 generasi dalam satu tahun. Satu
ekor betina dapat menghasilkan telur sebanyak 1000
butir selama 9 hari atau lebih. Siklus hidupnya
berlangsung sekitar 10 hari. Stadium dewasa hama
ini tidak bersayap. Namun, apabila larvanya
kekurangan makanan, ia akan berkembang menjadi
dewasa yang memiliki sayap untuk berpindah
tempat. Bentuk dewasanya memiliki ciri-ciri, yakni
berwarna hijau sampai hitam atau kuning
kecoklatan. Pada permukaan sebelah atas abdomen
terdapat sepasang tabung kecil (sifon). Stadium
larva dan dewasa hama ini menyebabkan kerusakan
fisik tanaman dengan cara menghisap cairan sel
pada permukaan bawah daun secara bergerombol.
Akibat serangan, pertumbuhan daun menjadi tidak
normal (keriting) dan menyebabkan kekerdilan.
Hama ini dapat menyebabkan kerusakkan yang
parah karena termasuk vektor virus patogen.
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Gambar 4.22 Hama Kutu Daun
(sumber: antipest.wordpress.com)
4) Mictis tenebrosa. Hama ini tergolong Ordo
Hemiptera, famili Coreidae. Hama ini termasuk
jenis serangga pemakan daun (phytophagus) yang
juga menyerang labu, singkong, dan gambas. Hama
ini memiliki panjang tubuh sekitar 20-30 mm pada
stadium dewasa. Warnanya coklat tua sampai hitam,
meskipun terdapat beberapa individu yang berwarna
kehijauan. Mempunyai antena tipe setaceous, sayap
depan dengan bagian ujung berupa selaput tipis,
thorax berbentuk segitiga,dan kaki dengan tibia
yang mengembang. Hama ini biasanya memakan
daun pada tanaman di persemaian. Gejala dari
serangan yang ditimbulkannya adalah daun menjadi
gundul. Namun demikian, kerusakan tersebut tidak
tidak mengganggu pertumbuhan tanaman.
h. Macrotermes gilvus Hagen. Hama ini berasal dari
Ordo Isoptera, Famili Termitidae dan merupakan
serangga sosial. Mereka hidup berkoloni dengan
pembagian tugas yang jelas. Satu koloni rayap dapat
terdiri dari kasta pekerja, prajurit, dan reproduktif.
Kasta prajurit dan pekerja memiliki ukuran tubuh yang
sama. Keduanya juga memiliki kepala dan mandibel
(rahang) yang sangat besar dan biasanya berwarna
coklat kekuningan sampai coklat tua. Antenanya terdiri
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dari 16-17 ruas. Kasta prajurit terbagi lagi menjadi dua
tipe, yakni kasta prajurit mikro yang berukuran lebih
kecil daripada kasta prajurit makro yang berukuran
lebih besar. Sementara itu kasta pekerja adalah
individu-individu yang mandul berwarna putih, tidak
bersayap, berkepala bundar, berantena panjang, bertipe
mulut pengunyah, bermata kecil atau malah tak
bermata sama sekali. Kasta pekerja inilah yang
menyebabkan kerusakan pada tanaman. Kasta
reproduktif terdiri dari jantan dan betina yang disebut
ratu. Tugasnya adalah mengembangbiakan populasi
dan mengoordinasikan kehidupan di dalam satu koloni.
Sarangnya terletak di dalam tanah dan umumnya saling
berdekatan. Mereka juga mengembara untuk mencari
makanan melalui liang-liang kembara di dalam tanah.
Rayap menyerang bibit/anakan Ekaliptus yang
berumur 6 bulan akibatnya tanaman tumbuh merana,
terutama pada musim kemarau. Serangan umumnya
terjadi pada akar, leher akar, dan batang. Serangan
pada batang ditandai dengan adanya lorong yang
memanjang mengikuti celah-celah kulit kayu sampai
ujung batang. Serangan rayap mengakibatkan
perakaran putus, bibit melayu, mengering, dan mati.
Serangan tersebut umumnya baru diketahui setelah
tanaman mati.
i. Macrotermes malaccensis. Hama ini berasal dari Ordo
Isoptera, famili Termitiidae dan merupakan rayap
subteran dan banyak ditemukan menyerang tanaman
Eucalyptus
urophylla
bersama-sama
dengan
Macrotermes gilvus, Macrotermes spp, Nasutitermes
javanicus, dan Capritermes buitenzorgi. Rayap ini
mempunyai 2 macam kasta prajurit, yaitu prajurit besar
dan prajurit kecil. Prajurit besar (dengan mandible)
mempunyai panjang kepala 6,5 - 7,0 mm, sedangkan
prajurit kecil mempunyai panjang kepala antara 4,4 4,6 mm. Kepala kasta prajurit berwarna coklat muda
kemerah-merahan. Cara hidup dan gejala serangan
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maupun kerusakan yang ditimbulkan oleh rayap jenis
ini sama persis dengan Macrotermes gilvus.
j. Jabon Putih (Anthocephalus cadamba)
Beberapa jenis hama yang menyerang tanaman ini
yakni :
1) Zeuzera sp. Hama ini berasal dari Ordo
Lepidoptera, Famili Cossidae atau disebut
penggerek batang merah (Red stem borer/red twig
borer/red borer). Serangga ini menyebabkan
kerusakan tanaman pada saat stadium larva. Larva
Z. coffeae umumnya membuat lubang gerekan pada
bagian batang, tetapi dapat juga ditemukan pada
bagian ranting/cabang tanaman. Lubang yang
terbentuk, semacam terowongan, mengakibatkan
batang yang terserang menjadi rapuh/mudah patah,
layu atau bahkan kering dan mati karena distribusi
hara dan air terganggu.
2) Cosmoleptrus sumatranus. Hama ini bersifat
Polyphagous karena memiliki banyak inang dan
menyerang Jabon dengan cara menghisap cairan sel
pada bagian pucuk dan daun muda. Bagian yang
terserang akan layu dan kemudian mati. Hama ini
kebanyakan menyerang tanaman muda berusia
dibawah 1 tahun. Kerusakan akibat hama cukup
serius, namun jarang mengakibatkan kematian
tanaman. Tingkat serangan tergantung tahapan
perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Kepik
Penghisap memiliki tubuh berwarna kecokelatan
dan berbentuk menyerupai perisai. Panjang tubuh
imago 14 - 19 mm, datar, dan memiliki sepasang
antena. Sekilas penampilan serangga ini menyerupai
ranting tua.
3) Anthroschista Hilalaris. Hama ini merupakan
merupakan hama Jabon yang paling berbahaya. Ulat
menyerang daun dan menyebabkan kerusakan
hingga di atas 90 %. Daun - daun Jabon akan habis
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dimakan, hingga hanya tersisa tulang daunnya saja.
Pada serangan yang serius, tanaman pohon Jabon
akan terhambat pertumbuhannya. Pada tanaman
muda, serangan fatal dapat mengakibatkan
kematian. A hilalaris dewasa berupa ngengat
berwarna hijau kebiruan, dengan panjang tubuh
antara 30 - 35 mm. Sedangkan larva ulat berwarna
hijau muda, dengan kepala berwarna coklat
kehitaman, dan panjang sekitar 25 mm. Hama
menyerang pada fase larva dimana selama instar
pertama dan kedua, ulat memakan jaringan
epidermis dan selanjutnya memakan keseluruhan
daun.
4) Coptotermes Sp. Rayap menyerang dengan
menggerogoti bagian akar Jabon hingga ke pangkal
batang. Pada saat makan, rayap mengeluarkan
semacam cairan yang berfungsi untuk memecahkan
selulosa kayu sehingga memudahkannya untuk
dimakan. Coptotermes Sp. berbentuk menyerupai
semut namun ukurannya lebih besar, tubuhnya
berwarna putih atau putih kekuningan dengan
kepala berwarna cokelat muda atau cokelat tua.
Rayap hidup berkoloni dengan jumlah yang sangat
banyak. Didalam koloni ditemukan rayap pekerja
dan rayap prajurit. Rayap pekerja berukuran 3 - 4
mm, sedangkan rayap prajurit berukuran 5 - 6 mm.
Rayap prajurit memiliki kepala yang lebih besar
dari rayap pekerja.
5) Nematoda. Beberapa Nematoda menyerang
tanaman Jabon, antara lain Meloidogyne javanica,
Hemicriconemoides sp., Tylenchorhynchus sp., dan
Hoplolaimus sp. Nematoda biasanya hidup pada
tanah dengan bahan organik tinggi, lembab dan pH
yang rendah. Nematoda menyerang dengan masuk
kedalam perakaran dan memakan jaringan serta
cairan sel. Akar yang diserang akan mengalami
pembusukan akibat infeksi lanjutan, kemudian
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tanaman akan mati. Nematoda biasanya menyerang
Jabon yang masih muda. Hama ini berbahaya
karena sering mematikan tanaman muda.
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi dibawah
ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan diminta
membagi kelompok menjadi beberapa kelompok
dengan jumlah anggota yang sama.
b) Setiap kelompok diminta menyebutkan jenis-jenis
hama yang menyerang Pohon Hutan di Indonesia,
minimal 2 jenis pohon.
c) Setiap kelompok diminta menyebutkan gejala
serangan hama yang menyerang Pohon Hutan di
Indonesia minimal 5 gejala serangan.
4.4.3.Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini :
a) Sebutkan Jenis-jenis Hama yang menyerang Pohon Jati
Di Indonesia
b) Jelaskan gejala serangan hama pada Pohon Jabon Putih
( Minimal 2 jenis Hama)
c) Jelaskan gejala serangan hama pada Pohon Mahoni
(Minimal 2 jenis hama)
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tep
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3. Rangkuman
Dalam 20 tahun terakhir di Indonesia telah
ditemukan beberapa jenis pohon hutan yang telah
mengamai serangan hama dengan intensitas erangand ari
rendah hingga sangat berat yakni Jati, Pinus,Sengon,
Akasia, Mahoni, Ekaliptus, Lamtoro dan Jabon Putih.
Beberapa jenis hama yang menyerang Sengon yakni
rayap tanah (Mactotermes gilvus hagen ), Kupu-kupu
kuning (Eurema spp),Boktor (Xystrocera festiva). Hama
yang menyerang Jati yakni Hyblaea puera, Paliga
damastesalis, Uret (Phyllophaga sp), Tungau Merah
(Akarina), Kutu Putih/Kutu Sisik, Lalat Putih dan Rayap
Tanah, Oleng-Oleng (Duomitus Ceramicus), Kutu Sisik
(Pseudococcus/mealybug), Kupu Putih, Xyleborus
destruens Bldf, Neotermes tectonae. Hama yang
menyerang Mahoni yakni Hypsipyla robustan, Attacus
atlas, Xylosandrus Compacitus. Hama yang menyerang
Lamtoro yakni Leucaena psyllid, Pteroma plagiophelps,
Captotermes curvignatus. Hama yang menyerang Akasia
yakni Pteroma plagiophelps, Orgya postica, Ochtebius
dilataus. Xylodepra sp, dan Captotermes curvignatus.
Hama yang menyerang Tusam yakni Milonia basalis,
Dioryctria rubella, Cryptothelea pseudo. Hama yang
menyerang Ekaliptus yakni Zuezera coffeae, Alcides sp.
Aphis gossypii, Mictis tenebrosa, Macrotermes gilvus
Hagen, Macrotermes malaccensis

4. Kunci Jawaban Tes
Kunci jawaban dari pertanyaan Tes Evaluasi yakni :
a) Sebutkan Jenis-jenis Hama yang menyerang Pohon Jati
Di Indonesia
Jawaban : Hama yang menyerang Jati yakni Hyblaea
puera,
Paliga
damastesalis,
Uret
(Phyllophaga
sp),
Tungau
Merah
(Akarina), Kutu Putih/Kutu Sisik, Lalat
Putih dan Rayap Tanah, Oleng-Oleng
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(Duomitus Ceramicus), Kutu Sisik
(Pseudococcus/mealybug), Kupu Putih,
Xyleborus destruens Bldf, Neotermes
tectonae.
b) Jelaskan gejala serangan hama pada Pohon Jabon Putih
(Minimal 2 jenis Hama)
Jawaban :
1) Zeuzera sp. Serangga ini menyebabkan kerusakan
tanaman pada saat stadium larva, dimana Larva Z.
coffeae membuat lubang gerekan pada bagian
batang, tetapi dapat juga ditemukan pada bagian
ranting/cabang tanaman. Lubang yang terbentuk,
semacam terowongan, mengakibatkan batang yang
terserang menjadi rapuh/mudah patah, layu atau
bahkan kering dan mati karena distribusi hara dan
air terganggu.
2) Cosmoleptrus sumatranus. Hama ini memiliki
tubuh berwarna kecokelatan dan berbentuk
menyerupai perisai. Panjang tubuh imago 14 - 19
mm, datar, dan memiliki sepasang antena. Sekilas
penampilan serangga ini menyerupai ranting tua.
Hama ini menghisap cairan sel pada bagian pucuk
dan daun muda. Bagian yang terserang akan layu
dan kemudian mati. Jenis ini kebanyakan
menyerang tanaman muda berusia dibawah 1 tahun.
Kerusakan akibat hama cukup serius, namun jarang
mengakibatkan kematian tanaman.
c) Jelaskan gejala serangan hama pada Pohon Mahoni
(Minimal 2 jenis hama)
Jawaban :
1) Hypsipyla Robustan. Hama ini dikenal sebagai
penggerak pucuk, dan telurnnya
berwarna
keputihan dengan ukuran 0,9-0,75 mm, larva
berwarna kelabu sampai tercoklatan dengan
bintik-bintik hitam dan berbuluh-buluh yang
jarang, dengan panjang tubuh 1-15 cm. Imago
berwarna coklat dengan panjang lempengan
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sayapnya 6-42 mm. imago betina biasaynya lebih
panjang dari imago jantan. Pada serangan berat
tanaman tanaman akan mengalami kematian dan
biasanya akan tumbuh anakan baru.
2) Attacus atlas. Ulat dewasa dapat mencapai 15
cm, pada badannya seperti berduri yang
berdaging, segmen badang panjang, pupannya
terletak dalam kepongpong yang berwarna coklat
diantara daun-daun. Telur berwarna kemerahmerahan dengan diameter 2 mm, terdapat satu
atau kelompok kecil dibawah permukaan daun.
Jika terjadi serangan hebat, daun akan dimakan
habis dan menjadi gundul, walaupun ulatnya
tidak begitu banyak.
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SENARAI

Anthroschista Hilalaris : Hama ini menyerang Jabon dan
paling berbahaya karena dapat
menyebabkan kerusakan hingga di
atas 90 %. Daun - daun Jabon
akan habis dimakan, hingga hanya
tersisa tulang daunnya saja. Pada
serangan yang serius, tanaman
pohon Jabon akan terhambat
pertumbuhannya. Pada tanaman
muda, serangan fatal dapat
mengakibatkan
kematian.
A
hilalaris dewasa berupa ngengat
berwarna hijau kebiruan, dengan
panjang tubuh antara 30 - 35 mm.
Sedangkan larva ulat berwarna
hijau muda, dengan kepala
berwarna coklat kehitaman, dan
panjang sekitar 25 mm. Hama
menyerang pada fase larva dimana
selama instar pertama dan kedua,
ulat memakan jaringan epidermis
dan
selanjutnya memakan
keseluruhan daun.
Dioryctria rubella : Hama yang menyerang tanaman Tusam
dan berwarna putih kotor dengan kepala
berwarna hitam, sedangkan larva
dewasanya berwarna abu-abu kehitaman
dengan kepala berwarna hitam. Panjang
larva ± 2 cm. Pada tiap segmen terdapat
bercak berwarna coklat tua. Larva
berkepompong dalam batang tanaman,
memiliki panjang pupa
± 1,3 cm
dengan diameter 0,25 mm. Imago
berbentuk ngengat berwarna kelabu tua,
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dengan sayap depan berwarna kelabu
dan bercak berwarna merah kecoklatan
dengan pinggiran sayap berwarna coklat
tua. Panjang tubuh ngengat mencapai ±
1,7 cm dan panjang bentangan sayapnya
mencapai ± 2,9 cm.
Macrotermes malaccensis : Hama ini berasal dari Ordo
Isoptera, famili Termitiidae
dan
merupakan
rayap
subteran
dan
banyak
ditemukan
menyerang
tanaman
Eucalyptus
urophylla
bersama-sama
dengan Macrotermes gilvus,
Macrotermes
spp,
Nasutitermes javanicus, dan
Capritermes
buitenzorgi.
Rayap ini mempunyai 2
macam kasta prajurit, yaitu
prajurit besar dan prajurit
kecil. Prajurit besar (dengan
mandible)
mempunyai
panjang kepala 6,5-7,0 mm,
sedangkan
prajurit
kecil
mempunyai panjang kepala
antara 4,4 - 4,6 mm. Kepala
kasta prajurit berwarna coklat
muda kemerah-merahan. Cara
hidup dan gejala serangan
maupun kerusakan yang
ditimbulkan oleh rayap jenis
ini sama persis dengan
Macrotermes gilvus.
Zuezera coffeae : Hama ini berasal dari Ordo Lepidoptera
famili Cossidae. Hama ini memiliki telur
yang berwarna kuning, berukuran 0,5
mm, dan diletakkan dalam bentuk barisan
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pada kulit batang yang kecil atau ranting.
Ngengat betinanya mampu menghasilkan
ratusan butir telur hama aktif pada malam
hari. Lama siklus hidup hama ini
berlangsung selama 4-4,5 bulan. Larva
yang baru menetas tidak langsung
menggerek batang pohon ekaliptus,
melainkan merayap terlebih dahulu dan
terkadang
menggantungkan
dirinya
dengan benang suteranya. Larva mulai
menggerek batang sampai kambium
setelah menemukan bagian kayu yang
cocok. Kepompong hama ini berwarna
coklat, sedangkan bentuk dewasanya
berbentuk ngengat dengan bentangan
sayap berkisar 35-45 mm.
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BAB V
KONSEP TIMBULNYA PENYAKIT
PADA TANAMAN HUTAN
5.1 Konsep Segitiga Penyakit
5.1.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Segitiga penyakit dapat terjadi jika sedikitnya
terdapat kontak dan interkasi antara dua komponen.
Komponen tersebut berupa tanaman dan patogen. Jika pada
saat terjadinya kontak tersebut, lingkungan mendukung,
maka akan terjadi penyakit. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa suatu penyakit akan terjadi jika pada
suatu waktu di suatu tempat terdapat tanaman yang rentan,
sementara patogen yang viluren dan lingkungan baik fisik,
kimia maupun biologi yang sesuai dengan untuk terjadinya
penyakit. Apabila satu faktor saja tidak tersedia, maka
penyakit tidak akan terjadinya. Namun, apabila kondisi
pertumbuhan tanaman terdapat patogen disekitar tanaman
tersebut serta lingkungan mendukung pertumbuhan patogen ,
maka kecenderungan untuk terjadinya infeksi penyakit yang
cukup besar.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan 1 ini akan menjelaskan secara
rinci konsep segitiga penyakit sehingga mahasiswa dapat
membedakan konsep timbulnya penyakit pada tanaman
hutan melaui segitiga penyakit
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3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang konsep
timbulnya penyakit pada tanaman hutan secara umum,
maka diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan
kembali konsep timbulnya penyakit pada tanaman hutan
melaui segitiga penyakit.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program Studi
Kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Menyebutkan kembali apa itu konsep segitiga penyakit
2) Menjelaskan kembali komponen-komponen dalam
segitiga penyakit
3) Menjelaskan kembali interaksi antara komponenkomponen dalam segitiga penyakit.
4.1.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Setiap kita atau siapapun pasti pernah menderita
karena sakit dan akan selalu timbul pertanyaan „dari
mana timbulnya penyakit tersebut‟? Oleh karena itu,
timbulnya penyakit, khususnya penyakit pada tanaman
hutan juga dipertanyakan dari mana penyakit pada
tanaman hutan timbul?. Timbulnya penyakit sangat
bervariasi, tergantung kepada faktor-faktor pendukung
dan yang melakukan analisis (diagnosis).
Konsep Segitiga Penyakit
Konsep segitiga
penyakit
(Gambar
5.1),
menjelaskan bahwa timbulnya penyakit biotik (penyakit
yang disebabkan oleh patogen) yang di dukung oleh
kondisi lingkungan dan tanaman inang.
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Gambar 5.1 Skema Interaksi pada Konsep Segitiga
Penyakit
Timbulnya suatu penyakit paling sedikit diperlukan
tiga faktor yang mendukung, yaitu tanaman inang atau
host, penyebab penyakit atau patogen dan faktor
lingkungan (Gambar 5.1).
 Tanaman Inang
Pengaruh tanaman inang terhadapnya timbulnya
suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang,
kerentanan tanaman, bentuk dan tingkat pertumbuhan,
struktur dan kerapatan populasi, kesehatan tanaman
dan ketahanan inang. Tanaman inang dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis yaitu :
1. Tanaman inang rentan : inang yang mudah terserang
patogen sementara pada kondisi sama dan patogen
sama, inang lain resisten.
2. Tanaman inang resisten : Inang yang tahan terhadap
serangan pathogen sementara pada kondisi s/ama
dan patogen sama, inang lain rentan.
3. Tanaman inang toleran : inang yang rentan tetapi
inang tersebut masih mampu menghasilkan produk
yang ekonomis.
4. Tanaman inang sekunder : inang yang bukan
menjadi makanan utama.
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5. Tanaman inang primer : inang yang memang
menjadi tempat dan sumber nutrisi makanan
utama/pokok dari patogen.
6. Tanaman inang alternatif : tempat dan nutrisi
makanan jika tidak ada inang sekunder, primer
dimana patogen dimasing-masing inang bias
menyelesaikan siklusnya.
7. Tanaman inang perantara : inang yang dapat
dijadikan perantara untuk menyelesaikan siklus
penyakit. Keberadaan inang ini pada salah satu jenis
penyakit menjadi penting, karena tanpa inang
perantara ini meskipun patogen ada dan inang
utama ada, patogen akan mati sehingga tidak akan
terjadi penyakit.
Timbulnya suatu penyakit juga tergantung pada
sifat genetik yang dimiliki oleh inang itu sendiri,
terdapat inang yang rentan (suscept), tahan (resisten),
toleran (tolerant), kebal (immune) yaitu tanaman yang
tidak dapat diinfeksi oleh pathogen. Adanya macammacam sifat ini digunakan untuk melakukan upaya
pencegahan penyakit dengan memanipulasi gen
sehingga dapat dihasilkan tanaman yang resisten
bahkan immune.
 Patogen
Yang dimaksud patogen adalah organisme hidup
atau mikroorganisme yang mayoritas bersifat mikro
dan mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada
tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut
antara lain fungi,bakteri, virus, nematoda mikoplasma,
spiroplasma dan riketsia.
 Fungi
Fungi merupakan organisme tingkat rendah yang
belum mempunyai akar, batang, dan daun tetapi
mampu menimbulkankerusakan jaringan bahkan
mematikan tanaman inang. Tubuhnya ada yang
terdiri dari satu sel dan ada pula yang terdiri dari
banyak sel, yang terdiri banyak sel umumnya
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berbentuk benang (hifa), hifa yang bercabangcabang membentuk bangunan seperti anyaman yang
disebut miselium. Fungi mempunyai tiga ciri, yaitu:
1) tidak mempunyai jaringan pembuluh, 2) salah
satu alat berbiaknya adalah spora, 3) tidak
mempunyai klorofil. Kelas-kelas dalam jamur dan
yang paling banyak menjadi penyebab penyakit
tanaman, yaitu: 1) Ascomycetes, 2) Basidiomycetes,
3) Deuteromycetes, 4) Phycomycetes. Contoh
penyakit yangditimbulkan oleh pathogen ini adalah
penyakit karat daun (Jamur Hemileia vastatrix B.et
Br) (Gambar 5.2), penyakit bercak daun cercospora
(Jamur Cercospora coffeicola B.et Cke.) (Gambar
5.3), penyakit jamur upas (Jamur Corticium
salmonicolor B.et Br.) (Gambar 5.4).

Gambar 5.2

Gambar 5.3

Gambar 5.4
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 Bakteri
Bakteri merupakan tumbuhan bersel satu dan
berdinding sel, tetapi bersifat prokariotik (tidak
mempunyai membran inti). Bakteri mempunyai
kemampuan mereproduksi individu sel dalam
jumlah sangat banyak dengan waktu singkat
sehingga menjadi penyebab penyakit yang
mempunyai sifat merusak pada inang. Penyebaran
bakteri tidak melalui spora, sehingga secara adaptif
tidak dapatdisebarkan melalui angin. Akan tetapi,
bakteri patogenik mampu berpindah dengan
perantara air, percikan air hujan, binatang, dan
manusia. Contoh bakteri : Pseudomonas aeruginosa
(Gambar 5.5), Pseudomonas syringae (Gambar 5.6).
Contooh penyakit yang disebabkan oleh patogen
bakteri, mis kanker pada jeruk (Citrus cancer).

Gambar 5.5

Gambar 5.6

 Fitonematoda atau nematoda
Fitonematoda atau nematoda yang memarasit
tanaman mempunyai ukuran yang sangat kecil,
memanjang dan berbentuk silinder. Nematoda nonparasit memakan jamur, bakteri, nematoda lain atau
serangga kecil yang hidup di tanah. Sedangkan,
nematoda parasite tanaman mempunyai struktur
khusus yang disebut spear (lembing) atau stylet
(jarum). Berdasarkan perilaku, nematoda parasitik
pohon dibagi menjadi dua, yaitu: Nematoda
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ektoparasit, nematoda yang pada saat memarasit
tanaman tubuhnya tetap berada di luar akar dan
hanya sebagian kecil dari tubuh nematoda yang
masuk kedalam jaringan tumbuhan inang ;
Nematoda endoparasit, yaitu: nematoda yang saat
memarasit tanaman, tubuhnya masuk, merusak dan
melakukan reproduksi di dalam akar tanaman.
Contoh nematoda yaitu : Meloidogyne spp. (Gambar
5.7), Paratylenchus spp.(Gambar 5.8)

Gambar 5.7

Gambar 5.8

 Virus
Virus merupakan organism aseluler, dimana asam
nuklead virus hanya terdiri DNA atau RNA saja.
Virus merupakan penyebab penyakit yang paling
merusak, tidak hanya terjadi pada tanaman,tetapi
juga pada manusia dan ternak. Virus dapat
menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat,
mengurangi
hasil
produksi,bahkan
mampu
menimbulkan kematian tanaman inang (penyakit
CVPD pada jeruk).
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Gambar 5.9 Virus TMV (Tobacco Mozaic Virus)
Suatu organisme disebut patogen apabila dapat
memenuhi Postulat Koch yaitu :
1. Patogen ditemukan pada pohon yang terserang
patogen
2. Patogen dapat diisolasi dan diidentifikasi
3. Patogen dapat diinokulasikan pada spesies inang
yang sama dan menunjukkan gejala yang sama
4. Dapat diisolasi kembali
 Lingkungan
Faktor lingkungan yang dapat memberikan
pengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit dapat
berupa suhu udara, intensitas dan lama curah hujan,
intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan
air tanah, kesuburan tanah, kandungan bahan
organik, angin, api, pencemaran air. Faktor
lingkungan ini memberikan pertumbuhan tanaman
inang dan menciptakan kondisi yang sesuai bagi
kehidupan jenis patogen tertentu.
 Interaksi antar Komponen
Berkembangnya suatu penyakit tegantung pada
interaksi ketiga komponen tersebut, yaitu
kerentanan inang, derajat virulensi suatu patogen
serta kecenderungan apakah faktor lingkungan lebih
mendukung patogenesis ataukah sebaliknya
mendukung keteguhan pertumbuhan inang. Pada
konsep segi tiga penyakit ini apabila salah satu
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faktor penyebab tidak ada, maka tidak akan ada
suatu kejadian penyakit. Contohnya apabila ada satu
faktor yaitu patogen tidak ada, yang ada hanya
tanaman inang yang tumbuh dalam lingkungan yang
tidak optimal untuk pertumbuhannya, maka
kemungkinan tidak akan terjadi penyakit.
Sebaliknya apabila dalam kondisi pertumbuhan
tanaman tersebut diatas dan ada patogen disekitar
tanaman tersebut serta lingkungan mendukung
pertumbuhan patogen, maka kecenderungan untuk
terjadinya infeksi penyakit pada tanaman cukup
besar.
Apabila ada suatu tanaman inang ditanam pada
lingkungan yang baik yaitu tanah yang subur
dengan pengolahan yang baik dan pemberian pupuk
yang cukup dan seimbang, maka tentunya akan
menjamin pertumbuhan tanamanyang sehat,
walaupun ada patogen, maka kecil kemungkinan
penyakit dapat terjadi. Hal ini dikarenakan tanaman
inang kemungkinan dapat tahan terhadap serangan
patogen. Sedangkan apabila tanaman inang tidak
baik dalam pertumbuhannya yang berarti
kondisinya rentan, kemudian ada patogen dan
lingkungan mendukung pertumbuhan patogen maka
kemungkinan terjadinya infeksi penyakit sangat
besar.
 Penyakit akan timbul jika terjadi interaksi antara
tumbuhan yang rentan dengan pengganggu yang
ganas dalam kondisi lingkungan yang mendukung
interaksi.
 Lingkungan yang mendukung interaksi merupakan
lingkungan yang menekan kehidupan tanaman
tetapi mendukung untuk kehidupan patogen.
 Ketiga unsur dalam konsep segitiga penyakit ini
antara yang satu dengan lainnya saling
mempengaruhi.
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 Untuk dapat terjadi interaksi, maka tumbuhan
harus dalam kondisi rentan pengganggu bersifat
ganas dan lingkungan mendukung perkembangan
kehidupan
pengganggu
atau
lingkungan
melemahkan tanaman.
 Berat ringannya penyakit atau hasil interaksi
ditentukan oleh tingkat kerentanan inang,
keganasan (virulensi) patogen, dan kesesuaian
lingkungan.
2. Latihan
Mahasiswa Diharapkan
Memperhatikan Instruksi Dibawah
Ini Sebelum Mengerjakan Latihan :
Semua
mahasiswa
yang
mengikuti Perkuliahan Ilmu Hama dan
penyakit dibagi dalam beberapa
kelompok yang tiap kelompok terdiri
dari 3 orang.
Setiap kelompok diminta
untuk menjelaskan :
 Apa saja faktor-faktor dalam
segitiga penyakit
 Bagaimana interkasi antar faktorfaktornya
 Bagaimana pengaruh masingmasing faktor
 Gambarkan
skema
segitiga
penyakit

5.1.3. Penutup
1. Test Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Jelaskan tentang konsep segitiga penyakit
b) Jelaskan bagaimana interaksi antara komponen segitiga
penyakit sehingga muncul penyakit pada pohon hutan
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c) Diskripsikan skema segitiga penyakit dalam bentuk
gambar
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab pertanyaan
minimal 75 % secara benar dan tepat.
3. Rangkuman
Konsep segitiga penyakit akan timbul jika terjadi
interaksi antara tumbuhan yang rentan dengan
pengganggu yang ganas dalam kondisi lingkungan yang
mendukung interaksi. Untuk dapat terjadi interaksi, maka
tumbuhan harus dalam kondisi rentan pengganggu
bersifat ganas dan lingkungan mendukung perkembangan
kehidupan pengganggu atau lingkungan melemahkan
tanaman. Berat ringannya penyakit atau hasil interaksi
ditentukan oleh tingkat kerentanan inang, keganasan
(virulensi) patogen dan kesesuaian lingkungan.
4. Kunci Jawaban Test
a) Jelaskan tentang konsep segitiga penyakit
Jawaban : Konsep segitiga penyakit merupakan
konsep pemahaman terhadap penyebab
penyakit tanaman yang dipengaruhi oleh
tiga faktor, yaitu : 1. Inang (tanaman), 2.
Patogen (penyakit), 3. Lingkungan. Ketiga
faktor tersebut saling terkait dan
berinteraksi dalam menyebabkan suatu
penyakit.
b) Jelaskan interaksi antara komponen dalam segitiga
penyakit sehingga pohon menjadi sakit
Jawaban : Komponen-komponen dalam segitiga
penyakit yaitu : Inang, Patogen dan
Lingkungan.
Berkembangnya
suatu
penyakit tegantung pada interaksi ketiga
komponen tersebut. Apabila salah satu
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faktor penyebab tidak ada, maka tidak akan
ada suatu kejadian penyakit. Contohnya
apabila ada satu faktor yaitu patogen tidak
ada, yang ada hanya tanaman inang yang
tumbuh dalam lingkungan yang tidak
optimal untuk pertumbuhannya, maka
kemungkinan tidak akan terjadi penyakit.
Sebaliknya
apabila
dalam
kondisi
pertumbuhan tanaman tersebut diatas dan
ada patogen disekitar tanaman tersebut
serta lingkungan mendukung pertumbuhan
patogen, maka kecenderungan untuk
terjadinya infeksi penyakit pada tanaman
cukup besar.
c) Diskripsikan skema segitiga penyakit dalam bentuk
gambar
Jawaban : Skema segitiga penyakit
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SENARAI

Bakteri Viluren : Bakteri yang dapat menyebabkan
penyakit dan mampu menyerang
jaringan tubuh sehingga menyebabkan
penyakit parah.
Interkasi : Suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau
tiga objek mempengaruhi atau memiliki efek satu
sama lain.
Lingkungan : Kombinasi antara kondisi fisik yang
mencakup keadaan sumberdaya alam seperti
tanah,air, energi surya, mineral serta flora
dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun
didalam lautan dengan kelembagaan yang
meliputi ciptaan manusia seperti keputusan
bagaimana menggunakan lingkungan fisik.
Patogen : Mahluk hidup mikroskopik yang hidup secara
parasit di dalam atau di permukaan tubuh dan
pada akhirnya menyebabkan kematian mahluk
hidup lain yang diserangnya. Mahluk lain yang
diserang patogen disebut inang (host).
mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan virus
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yang bersifat parasite (hidup dari inang) yang
menyebab penyakit.
5.2 Konsep Segi Empat Penyakit
5.2.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Konsep segi empat penyakit, manusia ikut berperan
dalam timbulnya suatu penyakit. Hal tersebut dikarena,
manusia dapat memberikan pengaruh terhadap patogen dan
tanaman inang itu sendiri serta kondisi lingkungan sebagai
faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit tanaman.
Manusia sebagai penanam, berusaha untuk mempengaruhi
ketiga faktor yang dapat menimbulkan penyakit (lingkungan,
inang dan patogen) agar terjadi interksi yang menguntungkan bagi manusia. Namun demikian adanya campur
tangan manusia menyebabkan interaksi dari keempat faktor
tersebut yang akan memicu terjadinya penyimpangan proses
fisiologi tanaman. Konsep segi empat penyakit, gangguan
akan terjadi jika tanaman rentan berinteraksi dengan
pathogen viluren dalam lingkungan yang menguntungkan
perkembangan penganggu, karena adanya tindakan manusia.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan 2 ini akan menjelaskan secara
rinci konsep segi empat penyakit sehingga mahasiswa dapat
membedakan konsep timbulnya penyakit pada tanaman
hutan melaui segi empat penyakit
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang konsep
timbulnya penyakit pada tanaman hutan secara umum,
maka diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan
kembali konsep timbulnya penyakit pada tanaman hutan
melaui segi empat penyakit.
b. Kompetensi Dasar
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Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program Studi
Kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Menyebutkan kembali apa itu konsep segi empat
penyakit .
2) Menjelaskan kembali komponen-komponen dalam segi
empat penyakit .
3) Menjelaskan kembali interaksi antara komponenkomponen dalam segi empat penyakit
5.2.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Penyakit akan timbul jika terjadi interaksi antara
tumbuhan yang rentan dengan patogen yang ganas dalam
kondisi lingkungan fisik/kimia dan lingkungan biologi
yang mendukung interaksi, akibat campur tangan manusia

Gambar 5.10 Skema Interaksi Pada Konsep
Segi Empat Penyakit
 Komponen
Komponen segiempat penyakit ini tediri dari 3
komponen segitiga penyakit yang telah diuraikan
diatas ditambah komponen manusia. Didalam konsep
ini manusia berada diatas karena manusia memiliki
akal budi sehingga mempunyai kemampuan untuk
memanipulasi atau mempengaruhi tiga komponen

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

197

lainnya, yaitu tanaman inang, patogen ataupun
lingkungan. Dimana tindakan yang dilakukan manusia
dapat menjadi salah satu faktor pendukung timbulnya
suatu penyakit ataupun bahkan mencegah timbulnya
suatu penyakit.
 Interaksi antar komponen
Jadi menurut konsep ini timbulnya suatu
penyakit merupakan penggabungan dan terjadinya
interaksi antara empat faktor tersebut, yaitu :
a. Patogen berinteraksi dengan inang melalui prosesproses parasitisme dan patogenesis, dan sebaliknya
inang berinteraksi dengan patogen dalam hal
penyediaan makanan dan ketahanan.
b. Patogen berinteraksi terhadap lingkungan fisik/
kimia dalam pengeluaran racun, pengurasan
makanan dan sebaliknya lingkungan fisik/kimia
memberikan tidak hanya fasilitas kelembaban, suhu
dan hara, tetapi juga racun.
c. Antar patogen juga dapat terjadi interaksi, adapun
interaksi yang terjadi dapat memberikan pengaruh
yang sinergis, netral ataupun antagonis. Pengaruh
sinergisme terjadi pada saat dua atau lebih patogen
bersama-sama menyerang tanaman, yang terjadi
dapat berupa meningkatkan serangan, misal
beberapa fungi busuk akar bersama nematoda akan
menyebabkan serangan yang hebat jika bersamasama, dalam hal ini nematoda akan melukai akar
dan luka yang ada digunakan fungi sebagai jalan
masuk untuk menginfeksi inang. Kejadian yang lain
dapat berupa patogen yang satu dapat mengubah
sifat ketahanan inang sehingga dapat diserang oleh
pathogen yang lain misalnya pada tanaman
tembakau adanya serangan nematoda menyebabkan
inang tersebut dapat terserang oleh Phytophtora
parasitica.
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Lingkungan fisik/kimia berinteraksi dengan
tanaman inang dalam proses penyediaan kondisi
tempat tumbuh yang sesuai atau tidak bagi
pertumbuhan inang, timbulnya penyakit abiotik dan
pradisposisi dan sebaliknya inang berpengaruh
terhadap lingkungan fisik/kimia berupa pemberian
naungan dan eksudat serta pengurasan hara dan air.
Lingkungan fisik/kimia memberikan fasilitas suhu,
kelembaban, makanan dan juga racun kepada
lingkungan biologi, dan sebaliknya lingkungan biologi
menguras hara serta mengeluarkan antibiotik kedalam
lingkungan fisik.
Inang memfasilitasi parasit sekunder dan
populasi lingkungan biologi dan sebaliknya lingkungan
biologi dapat menjadi parasit sekunder serta simbion
Patogen berinteraksi dengan lingkungan biologi
melalui parasitisme (alternative) dan sebaliknya
lingkungan biologi dapat pula memparasit patogen.
Manusia mempengaruhi ketiga faktor yang lain
baik secara langsung maupun tidak langsung, misal
agar suatu penyakit tidak menyerang, maka manusia
memilih tanaman yang resisten, manusia mampu
memanipulasi ketahanan jenis tanaman yang akan
dibudidayakan, mengusahakan lingkungan pertanaman
agar mengurangi serangan pathogen, melakukan
kegiatan dalam pengelolaan tanaman (pengaturan jarak
tanam, pencampuran jenis, penjarangan).
 Pada ekosistem pertanian, manusia menjadi faktor
yang ikut menyusun timbulnya penyakit pada
tanaman.
 Manusia
berusaha
mengelola
hutan dengan
berbagai macam rekayasa untuk memodifikasi ketiga
faktor tersebut. Oleh karena itu konsep segi empat
penyakit menyatakan bahwa: penyakit akan terjadi
jika tanaman rentan berinteraksi dengan patogen
virulen dalam lingkungan
yang menguntungkan
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perkembangan pengganggu, karena adanya campur
tangan manusia
 Dengan demikian pengendalian penyakit tanaman pada
konsep segi empat penyakit ini ditujukan untuk empat
sasaran, yaitu tanaman, pengganggu, lingkungan
dan manusia.
2. Latihan
Aktifitas di kelas
Mahasiswa di minta membuat
kelompok kecil yang terdiri dari 3
orang dan berdiskusi dalam
kelompok dengan topik : “
Peranan
Manusia
Dalam
Menyebabkan Penyakit Pada
Tanaman dan hasil diskusi
kelompok
kemudian
dipresentasikan di kelas.

5.2.3. Penutup
1. Test Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Jelaskan konsep segi empat penyakit
b) Deskirpsikan skema segi empat penyakit dalam bentuk
gambar
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab pertanyaan
minimal 75 % secara benar dan tepat..
3. Rangkuman
Konsep segi empat penyakit akan timbul jika terjadi
interaksi antara tumbuhan yang rentan dengan patogen
yang ganas dalam kondisi lingkungan yang mendukung
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interaksi, akibat campur tangan manusia. Pada ekosistem
pertanian, manusia menjadi faktor yang ikut menyusun
timbulnya penyakit pada tanaman.
4. Kunci Jawaban Test
a) Jelaskan konsep segi empat penyakit
Jawaban : Konsep segi empat penyakit merupakan
konsep timbulnya inang, pathogen,
lingkungan dan manusia. Pada konsep ini
manusia ikut berperan dalam timbulnya
suatu penyakit. Hal ini disebabkan karena
manusia dapat memberikan pengaruh
terhadap pathogen dan tanaman inang itu
sendiri serta kondisi lingkungan sebagai
faktor-faktor yang dapat menimbulkan
penyakit tanaman.
b) Deskripskan skema segi empat penyakit dalam bentuk
gambar
Jawaban : Skema segiempat penyakit
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SENARAI
Ekosistem Pertanian : atau
Agroekosistem
memiliki
keragaman biotik dan genetic yang
rendah dan cenderung semakin
seragam, sehingga tidak stabil dan
ini mamacu terjadinya peningkatan
popolasi hama. Agroekosistem
merupakan salah satu bentuk
ekosistem binaan manusia yang
dikelola semaksimal mungkin untuk
memperoleh produksi pertanian
dengan kualitas dan kuantitas yang
sesuai kebutuhan manusia.
Epidemiologi : Ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan
penyakit serta faktor yang terkait dengan
hal ini di tingkat populasi. Saat ini
epidemiologi telah berkembang pesat baik
pendalaman ilmunya maupun perluasan
ilmunya. Perluasan ilmu epidemiologi saat
ini juga mencakup epidemiologi bidang
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pertanian agrokompleks (termasuk
pertanian, perikanan dan perkebunan)
dan mikrobiologi
Fotosintesis : Suatu proses biokimia pembentuk karbohidrat
dari bahan anorganik yang dilakukan oleh
tumbuhan,
terutama
tumbuhan
yang
mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil.
Selain yang mengandung zat hijau daun, ada
juga makhluk hidup yang berfotosintesis yaitu
alga dan beberapa jenis bakteri dengan
menggunakan zat hara, karbondioksida dan air
serta dibutuhkan bantua energy cahaya
matahari.
Komponen Biotik : Komponen lingkungannya terdiri atas
makhluk hidup. Pada dasarnya dapat
digolongkan berdasarkan jenis-jenis
tertentu, misalnya golongan manusia,
hewan, tumbuhan, Makhluk hidup
berdasarkan ukurannya digolongkan
menjadi
mikroorganisme
dan
makroorganisme.
Lingkungan Fisik : Segala sesuatu di sekitar kita berupa
benda mati, seperti kendaraan, gunung,
air, sungai, danau, laut, tanah dan
lainnya.
Manipulasi : Sebuah proses rekayasa dengan melakukan
penambahan, persembunyiaan, penghilangan
atau pengkaburan terhadap bagian atau
keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, faktafakta ataupun sejarah yang dilakukan
berdasarkan sistem perancangan sebuah tata
system nilai. Manipulasi adalah bagian
penting dari tindakan penanaman gagasa,
sikap, system berpikir, perilaku dan
kepercayaan tertentu.
Manipulasi Lingkungan : Merupakan
suatu
bentuk
kegiatan
yang
bertujuan
Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan
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menghasilkan
keadaan
sementara
yang
tidak
menguntungkan bagi beberapa
serangga
kesehatan untuk
berkembang biak di tempat
perinduknya.
Parasit : Organisme yang hidup pada atau di dalam
makhluk hidup lain (inang) dengan menyerap
nutrisi, tanpa memberi bantuan atau manfaat lain
padanya. Parasit dapat menyerang manusia dan
hewan sertamenurunkan produktifitas inang yang
ditumpanginya.
Penyakit Tanaman : atau Fitopatologi : Cabang ilmu
pengetahuan
yang
mempelajari
penyakit tumbuhan akibatserangan
pathogen
maupun
gangguan
ketersediaan hara. Secara biologis
tumbuhan dikatakan sakit bila tidak
mampu
melakukan
kegiatan
fisiologis secara normal, yang
meliputi
respirasi,
fotosintesis,
penyerapan gizi yang diperlukan dal
lain-lain. Selain itu tanaman sakit
juga tidak dapat menunjukkan
kapasitas genetiknya seperti :
berdaya hasil tinggi, morfologi yang
normal dan lain-lain. : Studi ilmu
penyakit tumbuhan meliputi studi
tentang penyebab penyakit, studi
tentang interaksi antara penyebab
penyakit-tumbuhan
inag
dan
lingkungan, studi tentang fisiologi
tanaman sakit.
Respirasi : Proses mobilisasi energy yang dilakukan jasad
hidup melalui pemecahan Senyawa Berenergi
Tinggi (SET) untuk digunakan dalam
menjalankan fungsi hidup.
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5.3 Konsep Segi Lima Penyakit
5.3.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Gangguan adalah perubahan pertanaman yang
mengarah kepada pengurangan kuantitas dan kualitas hasil
tanaman yang diharapkan. Misalnya, lobang pada daun
akibat dimakan serangga atau bercak pada daun akibat
penyakit. Timbulnya gangguan pada tanaman (tanaman
inang) sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor
pendukungnya, seperti lingkungan yang sesuai, inang yang
rentan, jasat penganggu yang agresif atau viluren. Konsep
segi lima atau limas penyakit ini, interkasi antara faktorfaktor yang menimbulkan suatu gangguan bersifat dinamis
dari waktu ke waktu. Disini , faktor wakktu penting dalam
menentukan epidemi.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan 3 ini akan menjelaskan secara
rinci konsep segi lima penyakit sehingga mahasiswa dapat
membedakan konsep timbulnya penyakit pada tanaman
hutan melaui segi lima penyakit.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang konsep
timbulnya penyakit pada tanaman hutan secara umum,
maka diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan
kembali konsep timbulnya penyakit pada tanaman hutan
melaui segi lima penyakit.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program Studi
Kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
1) Menyebutkan kembali apa itu segi lima penyakit
2) Menjelaskan kembali komponen-komponen dalam segi
lima penyakit.

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

205

3) Menjelaskan kembali interaksi antara komponenkomponen dalam segi lima penyakit.
5.3.2. Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Pada konsep piramida penyakit atau segi lima
penyakit menyatakan bahwa penyakit akan menjadi
berkembang dan mungkin mewabah jika tanaman rentan
berinteraksi dengan patogen dalam waktu yang cukup
lama dan dalam lingkungan yang menguntungkan
perkembangan pengganggu, karena adanya tindakan
manusia.

Gambar 5.11 Skema Interkasi Pada Konsep Piramida
Penyakit
 Hasil
interaksi
antara
unsur-unsur
yang
mendukung timbulnya penyakit bersifat dinamis
atau mengalami perkembangan dari waktu ke
waktu.
 Oleh karena itu hasil interaksi akhir akan sangat
ditentukan oleh unsur waktu (t). Dengan demikian,
skema konsep dinamika unsur-unsur ini menjadi
berbentuk limas atau piramida.
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 Jika diperhatikan konsep ini ada dua macam, yaitu
konsep pada ekosistem hutan yang tanpa campur
tangan manusia (Segitiga penyakit)
 Ekosistem hutan industri yang didalamnya terdapat
campur tangan manusia
 Pengendalian penyakit tanaman dalam konsep
piramida penyakit, mempunyai lima sasaran pokok,
yaitu: 1) tanaman, 2) pengganggu, 3) lingkungan, 4)
manusia, dan 5) waktu.
 Contoh : perlindungan tanaman menggunakan
sasaran waktu antara lain: menanam tanaman
berumur genjah, menanam tanaman pada waktu
pengganggu sedang tidak ganas.
Oleh karena itu secara ringkas tanaman-tanaman
penyusun hutan yang sakit dapat diakibatkan oleh:
a) Serangan patogen yang dapat berupa virus, bakteri,
fungi, nematoda, dan tumbuhan parasit
b) Kondisi lingkungan yang tidak optimum untuk
kehidupan tanaman hutan
c) Serangkaian faktor abiotik dan biotik yang saling
berinteraksi dan menjadi faktor predisposisi yang
mengakibatkan dominasi salah satu faktor yang
menekan kehidupan tanaman
d) Tidak adanya mikroorganisme simbion sehingga
melemahkan kondisi kehidupan tanaman atau
menjadi faktor predisposisi.
2. Latihan
Aktifitas di kelas
 Mahasiswa di minta membuat
kelompok kecil yang terdiri dari 3
orang.
 Gambarkan skema segi lima penyakit,
sapa saja faktor-faktor dalam segilima
penyakit dan bagaimana interkasi
antar faktor.
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5.3.3. Penutup
1. Test Evaluasi
Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dibawah ini
a) Jelaskan konsep segi lima atau piramida penyakit
b) Jelaskan salah satu contoh pengendalian penyakit
tanaman denga konsep segi lima atau piramida
penyakit
c) Diskripsikan skema segi lima penyakit dalam bentuk
gambar
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab pertanyaan
minimal 75 % secara benar dan tepat..
3. Rangkuman
Pada konsep piramida penyakit menyatakan bahwa
penyakit akan menjadi berkembang dan mungkin
mewabah jika tanaman rentan berinteraksi dengan
patogen dalam waktu yang cukup lama dan dalam
lingkungan
yang
menguntungkan
perkembangan
pengganggu, karena adanya tindakan manusia. Jika
diperhatikan konsep ini ada dua macam, yaitu konsep
pada ekosistem hutan yang tanpa campur tangan
manusia (Segitiga penyakit). Ekosistem hutan industri
yang didalamnya terdapat campur tangan manusia
4. Kunci Jawaban Test
a) Jelaskan konsep segi lima atau piramida penyakit
Jawaban : Konsep segi lima penyakit yaitu penyakit
akan menjadi berkembang dan mungkin
mewabah jika tanaman rentan berinteraksi
dengan patogen dalam waktu yang cukup
lama dan dalam lingkungan yang
menguntungkan perkembangan pengganggu, karena adanya tindakan manusia.
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b) Jelaskan salah satu contoh pengendalian penyakit
tanaman denga konsep segi lima atau piramida
penyakit
Jawaban : Pengendalian penyakit tanaman dalam
konsep piramida penyakit, mempunyai
lima sasaran pokok, yaitu: 1) tanaman, 2)
pengganggu, 3) lingkungan, 4) manusia,
dan 5) waktu. Contoh : perlindungan
tanaman menggunakan sasaran waktu
antara lain: menanam tanaman berumur
genjah, menanam tanaman pada waktu
pengganggu sedang tidak ganas.
c) Diskripsikan skema segi lima penyakit dalam bentuk
gambar
Jawaban : Skema segi lima atau piramida penyakit
yaitu :
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SENARAI

Faktor biotik: Faktor hidup yang meliputi semua makhluk
hidup di bumi, baik tumbuhan, hewah
maupun manusia. Komponen biotik meliputi
semua faktor hidup yaitu: kelompok
organisme produsen, konsumen dan
pengurai. Sedangkan komponen biotik
diartikan sebagai komponen-komponen
penyusun ekosistem yang berupa mahluk
hidup. Beberapa contoh komponen biotik
misalnya hewan, tumbuhan, fungi, virus,
bakteri, dan manusia. Komponen biotik
berkembang biak dan bertahan hidup dalam
lingkungan abiotik. Dalam ekosistem,
tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan
berperan
sebagai
konsumen
dan
mikroorganisme sebagai dekomposer. Faktor
biotik meliputi : interaksi antar tumbuhan
dalam komunitas, interkasi hewan dan
210

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

tumbuhan dalam komunitas dan interkasi
manusia dan tumbuhan
Lingkungan : Kombinasi antara kondisi fisik yang
mencakup keadaan sumberdaya alam seperti
tanah,air, energi surya, mineral serta flora
dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun
didalam lautan dengan kelembagaan yang
meliputi ciptaan manusia seperti keputusan
bagaimana menggunakan lingkungan fisik.
Penyakit : Kondisi buruk pada organ atau bagian tertentu
yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya
seperti bakteri, virus, jamur, luka, ketidakseimbangan kimia dalam tubuh, terkena racun dan
munculnya sel tidak sempurna. Misalnya :
kanker
Pertumbuhan Tanaman : Merupakan hasil dari berbagai
proses fisiologi, melibatkan
faktor
genotip
yang
berinteraksi
dalam
tubuh
tanaman
dengan
faktor
lingkungan. Proses tersebut
yaitu pertambahan ukuran,
bentuk dan jumlah.

*****
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BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
SERANGAN HAMA DAN PENYAKIT
HUTAN
6.1 Pencegahan dan Pengendalian Hama dan penyakit
Secara Fisik Mekanik
6.1.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Upaya pencegahan maupun pengendalian terhadap
hama dan penyakit mutlak dilakukan sehingga kualitas hutan
tetap terjaga. Beragam cara dan metode dapat dilakukan oleh
petani hutan untuk mengendalikan serangan hama dan
penyakit yang timbul dalam sebuah kawasan hutan. Upaya
pencegahan hama dan penyakit ditujukan untuk
mempersempit potensi serangan HPT. Upaya tersebut adalah
dengan mengelola/memanipulasi lingkungan bio-fisik yang
tidak disukai HPT tersebut. HPT akan berkembang dengan
baik jika lingkungan bio-fisik mendukung perkembangannya
serta jumlah pakan/makanan tersedia melimpah. Oleh karena
itu, upaya pencegahan HPT didorong pada upaya monitoring
rutin dan sistem silvikultur yang mendukung tanaman dan
tidak mendukung HPT. Beberapa pilihan metode yang dapat
diterapkan yakni pengendalian secara fisik, mekanik dan
biologi ataupun kombinasi dari ketiga metode ini.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan 1dari bab ini akan menjelaskan
secara detail tentang metode pengendalian serangan hama
dan penyakit secara fisik mekanik sehingga tanaman dalam
hutan dapat terhindar dari kerusakan yang lebih parah.
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3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
pengendalian serangan hama dan penyakit secara fisik
mekanik, maka diharapkan mahasiswa akan mampu
menjelaskan bagaimana teknik pengendalian serangan
hama dan penyakit secara fisik mekanik
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan maka diharapkan mahasiswa dapat :
a) Menjelaskan kembali metode pengendalian serangan
hama secara fisik mekanik dalam kawasan hutan baik
hutan tanaman maupun hutan alam.
b) Menjelaskan kembali metode pengendalian serangan
penyakit secara fisik mekanik dalam kawasan hutan
baik hutan tanaman maupun hutan alam
6.1.2 Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Upaya pencegahan hama dan penyakit ditujukan
untuk mempersempit potensi serangan HPT. Upaya
tersebut
adalah
dengan
mengelola/memanipulasi
lingkungan bio-fisik yang tidak disukai HPT tersebut.
HPT akan berkembang dengan baik jika lingkungan biofisik mendukung perkembangannya serta jumlah pakan/
makanan tersedia melimpah. Oleh karena itu, upaya
pencegahan HPT didorong pada upaya monitoring rutin
dan sistem silvikultur yang mendukung tanaman dan tidak
mendukung HPT. Disisi lain tujuan dari penerapan teknik
pengendalian hama dan penyakit yaitu untuk mencegah
agar tidak terjadi perkembangan serangga hama dan
penyakit dalam suatu komunitas yang lebih parah dan
dapat memperburuk kondisi tegakan dalam hutan.
Pengendalian hama harus dilaksanakan dengan prinsip
pengendalian hama secara terpadu (PHT) dimana PHT
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merupakan konsep pengendalian populasi atau tingkat
serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik
pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk
mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian
secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan
dan ekosistem. Sistem pengendalian hama terpadu
memiliki empat prinsip dasar yang dapat mendorong
penerapan PHT secara nasional, yang dimana prinsip ini
mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit
yang
berwawasan
lingkungan
untuk
program
pembangunan berkelanjutan. Tindakan pengendalian
hama hutan dilakukan dengan cara pemberantasan hama
hutan (serangga hutan) yang pada dasarnya merupakan
tindakan untuk mengatur populasi serangga agar tidak
menimbulkan kerusakan ekonomis yang berarti.
Pengendalian hama secara fisik dan mekanik merupakan
cara pertama yang dikembangkan oleh manusia di dalam
menghadapi masalah hama. Cara ini merupakan cara yang
mudah dikerjakan oleh siapa saja, tanpa memerlukan
suatu ketrampilan atau keahlian. Pengendalian hama
secara fisik dengan cara mengambil serangga hama satu
persatu dari tanaman yang terserang (tanaman inang),
sedangkan pengendalian secara mekanis dengan jalan
menghilangkan tanaman yang terserang hama dengan
jalan ditebang lalu dikeluarkan dari areal dan di
musnahkan (eradikasi). Kelemahan dari cara ini ialah
apabila telah menyangkut areal yang luas maka
penggunaan cara ini memerlukan tenaga manusia yang
banyak, waktu yang lama dan akhirnya biaya menjadi
sangat mahal sehingga bila dilaksanakan pada hutan
tanaman industri, cara tersebut tidak praktis dan
ekonomis. Menurut Coulsen dan Witer 1984,
pengendalian hama dan penyakit secara fisik dapat
dilakukan dengan beberapa teknik/metode. Pengendalian
fisik dilakukan dengan cara mematikan atau
memindahkan hama satu per satu secara langsung dari
tanaman yang terserang (tanaman inang), baik dengan
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tangan maupun bantuan alat atau bahan lainnya. Beberapa
perlakuan yang termasuk dalam perlakuan fisik yakni
pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembasahan,
pengeringan, penggunaan lampu perangkap, radiasi sinar
infra merah, penggunaan gelombang suara, atau
penggunaan penghalang.
Pengendalian secara fisik mekanik juga dapat
dilakukan dengan pengaturan drainase, yang bertujuan
untuk menciptakan sistem tata air mikro yang dapat
menciptakan drainase yang baik sehingga tingkat
kelembaban pada kondisi yang tidak dapat atau
menghambat tumbuh dan berkembangnya hama dan
penyakit serta pengolahan tanah yang bertujuan untuk
menciptakan tingkat aerasi yang baik yang berguna bagi
tanaman pokok dan menciptakan lingkungan yang tidak
nyaman bagi hama dan penyakit. Pengolahan tanah dapat
dilakukan dengan menambahkan pupuk sehingga
kandungan humus akan meningkat. Maka kemampuan
tanah untuk mengikat air menjadi tinggi dan tanah
menjadi tidak mudah kering.
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
b) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan secara
ringkas dan jelas teknik pengendalian hama secara
fisik mekanik dalam sebuah kawasan hutan.
c) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan secara
ringkas dan jelas teknik pengendalian penyakit secara
fisik mekanik dalam sebuah kawasan hutan
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6.1.3. Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti pertanyaan dibawah ini
1) Jelaskan teknik pengendalian hama dan penyakit
secara fisik mekanik dalam sebuah kawasan hutan.
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.
3. Rangkuman
Menurut Coulson dan Witer 1984, pengendalian
hama dan penyakit secara fisik mekanik dapat dilakukan
dengan beberapa teknik/metode. Pengendalian fisik
mekanik dilakukan dengan cara mematikan atau
memindahkan hama sat per satu secara langsung dari
tanaman yang terserang (tanaman inang), baik dengan
tangan maupun bantuan alat atau bahan lainnya. Beberapa
perlakuan yang termasuk dalam perlakuan fisik di
antaranya
pemanasan, pembakaran, pendinginan,
pembasahan, pengeringan, penggunaan lampu perangkap,
radiasi sinar infra merah, penggunaan gelombang suara,
atau penggunaan penghalang. Kedua pengendalian ini
dinilai tidak membutuhkan keterampilan tertentu. Namun
demikian, kelemahan dari pengendalian ini adalah tidak
bisa diterapkan pada areal pertanaman yang luas.
Kalaupun ingin menerapkan cara ini pada areal
pertanaman yang luas, dibutuhkan banyak tenaga manusia
dan waktu yang relatif lama. Pengendalian secara fisik
mekanik juga dapat dilakukan dengan pengaturan
drainase, yang bertujuan untuk menciptakan sistem tata
air mikro yang dapat menciptakan drainase yang baik
sehingga tingkat kelembaban pada kondisi yang tidak
dapat atau menghambat tumbuh dan berkembangnya
hama dan penyakit serta pengolahan tanah yang bertujuan
untuk menciptakan tingkat aerasi yang baik yang berguna
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bagi tanaman pokok dan menciptakan lingkungan yang
tidak nyaman bagi hama dan penyakit. Pengolahan tanah
dapat dilakukan dengan menambahkan pupuk sehingga
kandungan humus akan meningkat. Maka kemampuan
tanah untuk mengikat air menjadi tinggi dan tanah
menjadi tidak mudah kering.
4. Kunci Jawaban Tes
1) Jelaskan teknik pengendalian hama dan penyakit
secara fisik mekanik dalam sebuah kawasan hutan.
Jawaban
Menurut Couisen dan Witer 1984, pengendalian
hama dan penyakit secara fisik mekanik dapat
dilakukan
dengan
beberapa
teknik/metode.
Pengendalian fisik dilakukan dengan mematikan atau
memindahkan hama satu per satu secara langsung dari
tanaman yang terserang (tanaman inang), baik dengan
tangan maupun bantuan alat atau bahan lainnya.
Beberapa perlakuan yang termasuk dalam perlakuan
fisik mekanik di antaranya pemanasan, pembakaran,
pendinginan, pembasahan, pengeringan, penggunaan
lampu perangkap, radiasi sinar infra merah,
penggunaan gelombang suara, atau penggunaan
penghalang. Pengendalian secara fisik mekanik juga
dapat dilakukan dengan pengaturan drainase, yang
bertujuan untuk menciptakan sistem tata air mikro
yang dapat menciptakan drainase yang baik sehingga
tingkat kelembaban pada kondisi yang tidak dapat atau
menghambat tumbuh dan berkembangnya hama dan
penyakit serta pengolahan tanah yang bertujuan untuk
menciptakan tingkat aerasi yang baik yang berguna
bagi tanaman pokok dan menciptakan lingkungan yang
tidak nyaman bagi hama dan penyakit.
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SENARAI
Pengendalian fisik Mekanik :

Upaya pengendalian hama
dan
penyakit
dengan
mematikan
atau
memindahkan hama satu
per satu secara langsung
dari
tanaman
yang
terserang (tanaman inang),
baik
dengan
tangan
maupun bantuan alat atau
bahan lainnya.
Upaya pencegahan maupun pengendalian hama dan
penyakit : Upaya mutlak yang dilakukan sehingga kualitas
hutan tetap terjaga dengan beragam cara dan
metode yang dapat dilakukan oleh petani hutan
yang ditujukan untuk mempersempit potensi
serangan HPT.
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6.2 Pencegahan dan Pengendalian Hama dan Penyakit
Secara Kimia
6.2.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Pengendalian dengan cara
kimia pada dasarnya adalah
penggunaan pestisida (racun)
kepada hama dan penyakit
tanaman.
Pestisida
sendiri
sebenarnya
baru
digunakan
secara masif setelah perang dunia
kedua. Seiring perkembangan
ilmu pengendalian tanaman, kini
pestisida tidak hanya merupakan
racun yang digunakan untuk membunuh serangga, akan
tetapi juga untuk mengendalikan organisme pengganggu
tertentu. Beberapa alasan mengapa pestisida sangat disukai
untuk mengendalikan organisme pengganggu /hama adalah :
a. Hasilnya akan cepat diketahui
b. Relatif sangat murah
c. Mudah digunakan dan praktis
d. Dalam waktu singkat dapat digunakan di areal yang
sangat luas dan sulit dijangkau.
Namun demikian, popularitas pestisida menurun
sejak diketahui efek samping yang ditimbulkan, khususnya
bagi manusia dan binatang ternak yang mengonsumsi
tanaman yang terkena pestisida.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan 2 dari bab ini akan menjelaskan
secara detail tentang metode pengendalian serangan hama
dan penyakit secara kimia sehingga tanaman dalam hutan
dapat terhindar dari kerusakan yang lebih parah.
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3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
pengendalian serangan hama dan penyakit secara kimia,
maka diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan
bagaimana teknik pengendalian serangan hama dan
penyakit hutan secara kimia
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan
maka
diharapkan
mahasiswa
dapat
menjelaskan kembali metode pengendalian serangan
hama dan penyakit secara kimia
6.2.3 Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Bahan kimia yang biasanya digunakan bersifat
sebagai pestisida, walaupun ada pula yang digunakan
sebagai attractants (zat penarik hama) atau repellant (zat
penolak hama). Pestisida sebenarnya baru digunakan
secara besar-besaran setelah Perang Dunia II, yang
kemudian intensifikasi dari penggunaannya meningkat
secara cepat sekali. Pestisida berasal dari kata pest =
serangga; sida = racun, dengan kemajuan zaman tidak
saja untuk membunuh serangga, tetapi sekarang sudah
berkembang menjadi racun-racun yang khusus untuk
mengendalikan organisme pengganggu tertentu, seperti :
 Insektisida racun untuk mengendalikan serangga
 Askarisida racun untuk mengendalikan tungau/caplak
 Nematisida racun untuk mengendalikan nematoda
 Rodentisida racun untuk mengendalikan binatang
pengerat
 Herbisida racun untuk mengendalikan tanaman
pengganggu/gulma
 Fungisida racun untuk mengendalikan jamur
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 Molukisida racun untuk mengendalikan bangsa
siput/moluska.
Penggunaan pestisida untuk mengendalikan
organisme pengganggu sangat disukai karena hal-hal
sebagai berikut:
 Hasilnya akan cepat diketahui
 Relatif sangat murah
 Mudah digunakan dan praktis
 Dalam waktu singkat dapat digunakan di areal yang
sangat luas dan sulit dijangkau.
Menurut Coulsen dan Witer 1984, Pengendalian
dengan cara kimia pada dasarnya adalah penggunaan
pestisida (racun) kepada hama dan penyakit tanaman.
Pestisida sendiri sebenarnya baru digunakan secara masif
setelah perang dunia kedua. Seiring perkembangan ilmu
pengendalian tanaman, kini pestisida tidak hanya
merupakan racun yang digunakan untuk membunuh
serangga, akan tetapi juga untuk mengendalikan
organisme pengganggu tertentu. Berikut adalah jenis-jenis
racu yang dapat digunakan untuk pengendalian hama dan
penyakit hutan dengan cara kimiawi.
a. Insektisida (racun untuk mengendalikan serangga)
b. Askarisida (racun untuk mengendalikan tungau/caplak)
c. Nematisida (racun untuk mengendalikan nematoda)
d. Rodentisida (racun untuk mengendalikan binatang
pengerat)
e. Herbisida (racun untuk mengendalikan tanaman
pengganggu/gulma)
f. Fungisida (racun untuk mengendalikan jamur)
g. Molukisida (racun untuk mengendalikan bangsa
siput/moluska)
Beberapa alasan mengapa pestisida sangat disukai
untuk mengendalikan organisme pengganggu/hama yakni:
a. Hasilnya akan cepat diketahui
b. Relatif sangat murah
c. Mudah digunakan dan praktis
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d. Dalam waktu singkat dapat digunakan di areal yang
sangat luas dan sulit dijangkau.
Namun demikian, popularitas pestisida menurun
sejak diketahui efek samping yang ditimbulkan,
khususnya bagi manusia dan binatang ternak yang
mengonsumsi tanaman yang terkena pestisida. Bahan
kimia yang banyak digunakan berpindah ke kelompok
insektisida fosfat organik (organic phosphate) dan
karbamat (carbamates). Disamping kedua kelompok
insektisida organik tersebut dikenal pula insektisida dari
golongan Thiocyanates, Dinitrophenols, Sulfonates,
Sulfides, Sulfones, Sulfites dan sebagainya. Beberapa
negara telah berbalik menggunakan insektisida alami
(nabati), seperti Pyrethrin, Nicotin atau Derris.
Keampuhan Pyrethrine yang tidak mempunyai akibat
sampingan telah mendorong beberapa negara untuk
membuat sintesanya di pabrik. Meskipun penggunaan
pestisida telah berkurang, namun orang belum mau
meninggalkan penggunaan insektisida organik khususnya
di bidang pertanian termasuk kehutanan dan perkebunan.
(Teguh Mahfudz, 2012)
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
1) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
2) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan secara
ringkas dan jelas teknik pengendalian hama secara
kimia dalam sebuah kawasan hutan.
3) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan secara
ringkas dan jelas contoh penggunaan bahan kimia
untuk mengendalikan penyakit hutan
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6.2.4. Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti pertanyaan dibawah ini
1) Jelaskan teknik pengendalian hama dan penyakit
secara kimia dalam kawasan hutan.
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.
3. Rangkuman
Pengendalian hama
secara kimiawi merupakan
pengendalian hama dengan
menggunakan zat kimia.
Pengendalian hama biasa
dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada
bagian tumbuhan. Olehnya
itu pengendalaian hama dan
penyakit secara kimiawi
sering dimasukkan ke dalam langkah pemberantasan
hama dan penyakit. Permasalahan yang terjadi sekarang,
petani hutan semakin cenderung menggunakan
pengendalian hama dan penyakit dengan cara kimiawi
yakni dengan pestisida. Hal ini disebabkan karena
kurangnya pengetahuan petani akan interaksi tanaman dan
musuh-musuh alaminya. Menurut Coulsen dan Witer
1984, Pengendalian dengan cara kimia pada dasarnya
adalah penggunaan pestisida (racun) kepada hama dan
penyakit tanaman. Pestisida sendiri sebenarnya baru
digunakan secara masif setelah perang dunia kedua.
Seiring perkembangan ilmu pengendalian tanaman, kini
pestisida tidak hanya merupakan racun yang digunakan
untuk membunuh serangga, akan tetapi juga untuk
mengendalikan organisme pengganggu tertentu. Berikut
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adalah jenis-jenis racun yang dapat digunakan untuk
pengendalian hama dan penyakit hutan dengan cara
kimiawi yakni
a. Insektisida (racun untuk mengendalikan serangga)
b. Askarisida (racun untuk mengendalikan tungau/caplak)
c. Nematisida (racun untuk mengendalikan nematoda)
d. Rodentisida (racun untuk mengendalikan binatang
pengerat)
e. Herbisida (racun untuk mengendalikan tanaman
pengganggu/gulma)
f. Fungisida (racun untuk mengendalikan jamur)
g. Molukisida (racun untuk mengendalikan bangsa
siput/moluska)
Beberapa alasan mengapa pestisida sangat disukai
untuk mengendalikan organisme pengganggu/hama yakni:
a. Hasilnya akan cepat diketahui
b. Relatif sangat murah
c. Mudah digunakan dan praktis
d. Dalam waktu singkat dapat digunakan di areal yang
sangat luas dan sulit dijangkau. (Teguh Mahfudz,2012)
Namun begitu, karena pemakaian pestisida yang
mudah dan langsung dapat menanggulangi hama, ternyata
petisida mempunyai dampak negatif. Adapun dampak
negatif dari pengendalian hama secara kimiawi yakni :
a. Hama/penyakit/gulma menjadi resisten atau kebal.
Semakin sering tanaman disemprot dengan pestisida,
maka tanaman semakin kebal. Ini berarti jumlah
tanaman yang mati semakin sedikit walaupun
disemprot berkali-kali dengan dosis yang tinggi.
b. Resurgensi atau timbulnya kembali hama tersebut.
Populasi hama /penyakit/gulma tersebut malah menjadi
berkembang lebih banyak setelah diperlakukan dengan
pestisida. Hal ini disebabkan karena musuh-musuh
alami mati sehingga pengaruh pestisida terhadap
tanaman tersebut tidak mampu membunuh spora yang
tahan, sehingga inilah yang nantinya akan berkembang
pesat tanpa ada musuh atau saingan lainnya.
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c. Timbul ledakan hama/penyakit/gulma sekunder.
d. Timbulnya ledakan populasi hama sekunder.
e. Musuh alami musnah. Biasanya musuh alami ini lebih
peka terhadap pestisidadari pada hama/patogen/gulma
sasaran. Maka pada setiap aplikasi petisida ini akan
mematikan populasinya. Padahal adanya predator
dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem.
f. Terbunuhnya makhluk bukan sasaran. Berbagai jenis
makhluk hidup lainnya seperti serangga penyerbuk,
saprofit, dan penghuni tanah, ikan, cacing tanah, katak,
belut, burung, dan lain-lain ikut mati setelah terkena
pestisida tersebut.
g. Pencemaran lingkungan hidup. Air, tanah, dan udara
ikut pula tercemar oleh pestisida. Beberapa pestisida
dapat mengalami biodegradasi, dirombak secara
biologis dalam tanah dan air.
h. Residual effect. Dengan aplikasi pestisida yang terlalu
banyak, apalagiyang persisten, akan meniggalkan
residu dalam tanaman dan produk pertanian (buah,
daun, bji, umbi, dan lain sebaganya) tergantung dari
jenis pestisida dan residu
i. Kecelakaan manusia. Penggunaan pestisida yang
kurang hati-hati dan mencelakakan si pemakai .
keracunan melalui mulut dan atau kulit sering terjadi,
sehingga membahayakan. Kasus kematian karena
kecelakaan ini cukup banyak.
j. Pengendalian secara kimia, menggunakan Pestisida.
Tumbuhan tidak selamanya bisa hidup tanpa
gangguan. Kadang tumbuhan mengalami gangguan
oleh binatang atau organisme kecil (virus, bakteri, atau
jamur). Hewan dapat disebut hama karena mereka
mengganggu
tumbuhan
dengan
memakannya.
Belalang, kumbang, ulat, wereng, tikus, walang sangit
merupakan beberapa contoh binatang yang sering
menjadi hama tanaman.
k. Gangguan terhadap tumbuhan yang disebabkan oleh
virus, bakteri, dan jamur disebut penyakit. Tidak
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seperti hama, penyakit tidak memakan tumbuhan,
tetapi mereka merusak tumbuhan dengan mengganggu
proses-proses dalam tubuh tumbuhan sehingga
mematikan tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan yang
terserang penyakit, umumnya, bagian tubuhnya utuh.
Akan tetapi, aktivitas hidupnya terganggu dan dapat
menyebabkan kematian. Untuk membasmi hama dan
penyakit, sering kali manusia menggunakan oat-obatan
anti hama. Pestisida yang digunakan untuk membasmi
serangga disebut insektisida. Adapun pestisida yang
digunakan untuk membasmi jamur disebut fungsida.
Pembasmi hama dan penyakit menggunakan pestisida
dan obat harus secara hati-hati dan tepat guna.
Pengunaan pertisida yang berlebihan dan tidak tepat
justru dapat menimbulkan bahaya yang lebih besat.
Hal itu disebabkan karena pestisida dapat
menimbulkan kekebalan pada hama dan penyakit. Oleh
karena itu pengguna obat-obatan anti hama dan
penyakit hendaknya diusahakan seminimal dan sebijak
mungkin. Beberapa cara penggunaan Insektisida yakni
Pencelupan (Dipping), Penyemprotan (Spraying),
Pengabutan (Fogging), Pengasapan (Fumigation),
Penghembusan (Dusting), Pengumpanan (Galting).
Keberhasilan penggunaan cara ini tergantung dari Jenis
insektisida, Formulasi insektisida, alat yang digunakan
dan waktu penggunaan insektisida
4. Kunci Jawaban Tes
1) Jelaskan tiga dampak negatif dari penggunaan
pestisida yang berlebihan dalam membunuh hama dan
penyakit hutan
Jawaban
Dampak negatif dari pengendalian hama secara
kimiawi yakni :
a. Hama/penyakit/gulma menjadi resisten atau kebal.
Semakin sering tanaman disemprot dengan
pestisida, maka tanaman semakin kebal. Ini berarti
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jumlah tanaman yang mati semakin sedikit
walaupun disemprot berkali-kali dengan dosis yang
tinggi.
b. Resurgensi atau timbulnya kembali hama tersebut.
Populasi hama/penyakit/gulma tersebut malah
menjadi berkembang lebih banyak setelah
diperlakukan dengan pestisida. Hal ini disebabkan
karena musuh-musuh alami mati sehingga pengaruh
pestisida terhadap tanaman tersebut tidak mampu
membunuh spora yang tahan, sehingga inilah yang
nantinya akan berkembang pesat tanpa ada musuh
atau saingan lainnya.
c. Timbul ledakan hama/penyakit/gulma sekunder.
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SENARAI
Pencemaran lingkungan hidup: Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam
lingkungan hidup oleh
kegiatan
manusia
sehingga
melampaui
baku mutu lingkungan
hidup
yang
telah
ditetapkan.
Pestisida atau pembasmi hama : Bahan yang digunakan
untuk mengendalikan,
menolak,
atau
membasmi organisme
pengganggu. Nama ini
berasal dari pest (hama)
yang diberi akhiran-cide
(pembasmi).
Sasarannya bermacammacam,
seperti
serangga, tikus, gulma,
burung, mamalia, ikan,
atau mikrobia yang
dianggap mengganggu.
6.3. Pencegahan dan Pengendalian Hama dan penyakit
Secara Teknik Silvikultur
6.3.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Pengendalian hama secara teknik silvikultur atau
disebut juga dengan “culture system” bertujuan untuk
menciptakan suatu tanaman yang tidak disukai oleh hamanya
atau suatu tanaman yang keadaannya tidak cocok untuk
kehidupan hamanya. Pengendalian dengan teknik silvikultur
ini merupakan cara yang sangat murah dan tidak ada akibat
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sampingan yang merugikan, tetapi kelemahan untuk
menemukan cara pengendalian dari suatu hama tertentu
dengan teknik silvikultur ini tidaklah mudah, perlu diketahui
lebih dahulu mengenai biologi (life history) dan tingkah laku
hama (behavior) tersebut.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan 3 dari bab ini akan menjelaskan
secara detail tentang metode pengendalian serangan hama
dan penyakit secara silvikultur sehingga tanaman dalam
hutan dapat terhindar dari kerusakan yang lebih parah.
3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
pengendalian serangan hama dan penyakit dengan teknik
Silvikultiur, maka diharapkan mahasiswa akan mampu
menjelaskan bagaimana teknik pengendalian serangan
hama dan penyakit hutan dengan teknik Silvikultur.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan
maka
diharapkan
mahasiswa
dapat
menjelaskan kembali metode pengendalian serangan
hama dan penyakit dengan teknik Silvikultur
6.3.2 Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Silvilkutur adalah ilmu dan seni dalam mengelola
sumberdaya hutan sehingga tujuan yang diharapkan dapat
tercapai. Pendekatan silvikultur merupakan pendekatan
yang sangat penting dalam pencegahan hama dan
penyakit tanaman. Pendekatan silvikultur dapat dianggap
sebagai pencegahan hama dan penyakit terpadu, dimana
permasalahan terletak pada beberapa faktor yang tidak
dapat dikendalikan sehingga strategi diarahkan pada
faktor yang dapat dikontrol. Pencegahan hama dan
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penyakit terpadu merupakan strategi yang menggunakan
dan | menggabungkan metode pengendalian yang dapat
dikontrol dengan tujuan untuk mengendalikan populasi
hama pada tingkat yang diterima, tanpa memusnahkan
sama sekali yang dapat berakibat mengganggu
keseimbangan ekosistem. Hal tersebut dilakukan dengan
mengendalikan jumlah populasi hama dan penyakit serta
lingkungannya sehingga diperlukan pengetahuan ekologi
hama dan penyakit dan makluk hidup yang terkait
dengannya. Pengendalian hama terpadu juga harus
mempertimbangkan biaya yang ada, jangan sampai biaya
yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang akan
diterima. Kondisi lahan dan pengelolaan tegakan yang
baik akan meminimalisir dampak kerusakan hama dan
penyakit. Pada banyak kasus dijumpai bahwa lahan
dengan tingkat drainase dan aerasi baik serta kondisi pH
5,5-7 merupakan lahan ”yang tidak nyaman” bagi tempat
tinggal hama dan penyakit tanaman. Tindakan silvikultur
diarahkan untuk mengendalikan populasi hama dan
penyakit
atau
mengelola
lingkungan
sehingga
meminimalkan dampak serangan hama dan penyakit.
Efektifitas tindakan silvikultur juga tergantung pada
karateristik hama dan penyakit yang menyerang.
Cara silvikultur, dilakukan dengan menyediakan
lingkungan tempat tumbuh tanaman hutan sehingga dapat
diperoleh tanaman sehat dengan produktivitas tinggi.
Sebagai contoh aplikasi silvikultur untuk penanganan
penyakit layu bakteri adalah dengan memperbaiki
drainase lahan dan pengaturan jenis tanaman tumpangsari
pada tanaman pokok jati/rimba. Kedua langkah tersebut
perlu dilakukan agar dapat diperoleh zona perakaran Jati
yang sarang, tidak jenuh air, sebuah persyaratan yang
dibutuhkan bagi budidaya jati yang sehat. Perbaikan
drainase lahan dilakukan dengan pembuatan parit-parit
drainase khususnya di daerah-daerah dengan topografi
datar. Jenis tumpangsari jati dengan padi cenderung
menciptakan lingkungan tempat tumbuh yang buruk bagi
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tanaman pokok jati. Beberapa tindakan atau kegiatan yang
dilakukan guna melakukan pencegahan hama dan
penyakit dengan teknik Silvikultur yakni :
a. Lingkungan fisik terdiri dari : 1) Pengaturan
drainase Pengaturan drainase bertujuan untuk
menciptakan sistem tata air mikro yang dapat
menciptakan drainase yang baik sehingga tingkat
kelembaban pada kondisi yang tidak dapat atau
menghambat tumbuh dan berkembangnya hama dan
penyakit. 2) Pengolahan tanah Pengolahan tanah
bertujuan untuk menciptakan tingkat aerasi yang baik
yang berguna bagi tanaman pokok dan menciptakan
lingkungan yang tidak nyaman bagi hama dan
penyakit. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan
menambahkan pupuk sehingga kandungan humus akan
meningkat. Maka kemampuan tanah untuk mengikat
air menjadi tinggi dan tanah menjadi tidak mudah
kering.
b. Lingkungan Biologi terdiri dari : 1) Pemilihan jenis
yang tepat. Jenis tanaman dengan sifat resisten
terhadap serangan hama dan penyakit dapat diperoleh
secara alami atau dengan penerapan bioteknologi
berupa pemuliaan pohon. Setiap spesies atau varietas
mempunyai mekanisme pertahanan terhadap hama dan
penyakit yang berbeda. Pemilihan jenis yang resisten
ini tidak dapat bertujuan untuk menghilangkan hama
sama sekali karena hama juga mempunyai mekanisme
evolusi tersendiri untuk beradaptasi tapi minimal dapat
menekan laju perkembangan hama dan penyakit.
Pemilihan jenis yang tepat dapat dilakukan dengan
pengamatan umum tegakan yang telah lama tumbuh di
tempat (indigenous trees) dengan mempertimbangkan
aspek lainnya. Penanaman jenis eksotis harus dicampur
dengan jenis lokal guna meminimalisir dampak
serangan hama dan penyakit. 2) Pemilihan bibit yang
sehat. Pemilihan bibit yang sehat sangat penting
dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap HPT
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yang dicirikan dengan batang kuat, daun segar (hijau
dan tidak berlubang), fisik tidak tampak adanya
serangan bakteri pathogen. 3) Pengaturan pola tanam
dan jarak tanam. Pengaturan pola tanam terkait dengan
hama dan penyakit ditujukan untuk menciptakan
tingkat kelembaban tanah yang tidak terlalu tinggi.
Pola tanam dan pemilihan jenis tanaman tumpangsari
yang dapat mendukung berkembangbiaknya hama dan
penyakit. Pengaturan pola tanam dan jarak tanam
disesuaikan dengan jenis tanaman. Pengaturan jenis
tumpangsari, perlu dipilih jenis tanaman tumpangsari
yang tidak mensyaratkan penggenangan air/tanah dan
selalu lembab. Apabila kondisi lahan cenderung
lembab agar diupayakan penggantian jenis non jati
yang toleran terhadap kelembaban tanah yang tinggi.
4) Pemeliharaan intensif. Kegiatan pemeliharaan
intensif dapat dilakukan melalui cara : - Pembersihan
tanaman dari faktor-faktor pengganggu (gulma,
benalu) - Pemupukan (dilakukan pada awal
penanaman, selang 3 bulan/6 bulan, setelah 2 tahun
tidak dilakukan pemupukan) - Pemantauan adanya
hama yang harus dilaksanakan secara terus-menerus.
(Teguh Mahfudz,2012).
Beberapa cara lain yang dapat dilakukan dengan
teknik Silvikultur yakni :
a. Menanam jenis tanaman yang kebal, tahan atau cepat
menyembuhkan diri dari serangga hamanya yang
disebut tanaman yang resisten, toleran atau recover
host.
b. Menciptakan keadaan mikroklimat dalam hutan yang
tidak sesuai dengan keperluan dari hamanya, misalnya
menurunkan kelembaban di dalam hutan atau
menaikkan temperatur di dalam hutan sehingga
keadaan hutan tersebut merupakan habitat yang tidak
cocok. Untuk menciptakan habitat yang tidak cocok
dilakukan pengaturan jarak tanam pohon atau
kerapatan tegakan.
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c. Mengurangi jumlah makanannya dan menghalangi
penemuan makanannya. Apabila hama tidak
mendapatkan makanan yang cukup dan sulit untuk
menemukan makanannya, maka populasi hamapun
akan tertekan. Keadaan ini dapat diciptakan dengan
menghindari penanaman sejenis (monokultur).
Penanaman dapat dilakukan dengan sistim campuran
dengan jenis lain yang tidak disukai hama dan dapat
ditempuh pula dengan cara mengadakan tanaman yang
berselang-seling dengan jenis lain.
d. Membuat makanannya menjadi tidak disukai, cara ini
ditempuh dengan menjaga jangan sampai tanaman
menjadi merana atau kurang sehat dan biasanya
disertai pula dengan usaha membersihkan tempattempat yang dapat menjadi sumber dari hama.
Penanaman jenis pohon di tempat yang sesuai atau di
tempat tumbuhnya akan dapat membantu menyehatkan
pohon-pohon hutan. Pengendalian dengan teknik
silvikultur ini merupakan cara yang sangat murah dan
tidak ada akibat sampingan yang merugikan, tetapi
kelemahan untuk menemukan cara pengendalian dari
suatu hama tertentu dengan teknik silvikultur ini
tidaklah mudah, perlu diketahui lebih dahulu mengenai
biologi (life history) dan tingkah laku hama (behavior)
tersebut
2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
b) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan secara
ringkas dan jelas teknik pengendalian hama dan
penyakit dengan teknik Silvikultur
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c) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan
keunggulan teknik Silvikultur untuk mengendalikan
hama dan penyakit hutan
6.3.3. Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti pertanyaan dibawah ini
a) Jelaskan keunggulan teknik Silvikultur dalam
pengendalian hama dan penyakit hutan
b) Jelaskan Teknik Silvikultur yang dapat diterapkan
dalam kawasan hutan
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.
3. Rangkuman
Silvilkutur adalah ilmu dan seni dalam mengelola
sumberdaya hutan sehingga tujuan yang diharapkan dapat
tercapai. Pendekatan silvikultur merupakan pendekatan
yang sangat penting dalam pencegahan hama dan
penyakit tanaman. Pendekatan silvikultur dapat dianggap
sebagai pencegahan hama dan penyakit terpadu, dimana
permasalahan terletak pada beberapa faktor yang tidak
dapat dikendalikan sehingga strategi diarahkan pada
faktor yang dapat dikontrol. Tujuannya untuk
keseimbangan hayati yang terdapat dalan kawasan hutan
yakni untuk memperoleh hasil yang menguntungkan
karena pohon dapat tumbuh lebih cepat,sehat dengan
kualitas yang maksimal. Pencegahan hama dan penyakit
terpadu merupakan strategi yang menggunakan dan
menggabungkan metode pengendalian yang dapat
dikontrol dengan tujuan untuk mengendalikan populasi
hama penyakit pada tingkat yang diterima, tanpa
memusnahkan sama sekali sehingga tidak mengganggu
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keseimbangan ekosistem. Beberapa cara lain yang dapat
dilakukan dengan teknik Silvikultur yakni :
a. Menanam jenis tanaman yang kebal, tahan atau cepat
menyembuhkan diri dari serangga hamanya yang
disebut tanaman yang resisten, toleran atau recover
host.
b. Menciptakan keadaan mikroklimat dalam hutan yang
tidak sesuai dengan keperluan dari hamanya, misalnya
menurunkan kelembaban di dalam hutan atau
menaikkan temperatur di dalam hutan sehingga
keadaan hutan tersebut merupakan habitat yang tidak
cocok. Untuk menciptakan habitat yang tidak cocok
dilakukan pengaturan jarak tanam pohon atau
kerapatan tegakan.
c. Mengurangi jumlah makanannya dan menghalangi
penemuan makanannya. Apabila hama tidak
mendapatkan makanan yang cukup dan sulit untuk
menemukan makanannya, maka populasi hamapun
akan tertekan. Keadaan ini dapat diciptakan dengan
menghindari penanaman sejenis (monokultur).
Penanaman dapat dilakukan dengan sistim campuran
dengan jenis lain yang tidak disukai hama dan dapat
ditempuh pula dengan cara mengadakan tanaman yang
berselang-seling dengan jenis lain.
d. Membuat makanannya menjadi tidak disukai, cara ini
ditempuh dengan menjaga jangan sampai tanaman
menjadi merana atau kurang sehat dan biasanya
disertai pula dengan usaha membersihkan tempattempat yang dapat menjadi sumber dari hama.
Penanaman jenis pohon di tempat yang sesuai atau di
tempat tumbuhnya akan dapat membantu menyehatkan
pohon-pohon hutan.Pengendalian dengan teknik
silvikultur ini merupakan cara yang sangat murah dan
tidak ada akibat sampingan yang merugikan, tetapi
kelemahan untuk menemukan cara pengendalian dari
suatu hama tertentu dengan teknik silvikultur ini
tidaklah mudah, perlu diketahui lebih dahulu mengenai
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biologi (life history) dan tingkah laku hama (behavior)
tersebut
4. Kunci Jawaban Tes
1) Jelaskan keunggulan dari Teknik Silvikultur dalam
membunuh hama dan penyakit hutan
Jawaban
Pengendalian dengan teknik silvikultur ini
merupakan cara yang sangat murah dan tidak ada
akibat sampingan yang merugikan, tetapi kelemahan
untuk menemukan cara pengendalian dari suatu hama
tertentu dengan teknik silvikultur ini tidaklah mudah,
perlu diketahui lebih dahulu mengenai biologi (life
history) dan tingkah laku hama (behavior) tersebut
2) Jelaskan Teknik Silvikultur yang dapat diterapkan
dalam kawasan hutan yakni :
Jawaban :
a) Menanam jenis tanaman yang kebal, tahan atau
cepat menyembuhkan diri dari serangga hamanya
yang disebut tanaman yang resisten, toleran atau
recover host.
b) Menciptakan keadaan mikroklimat dalam hutan
yang tidak sesuai dengan keperluan dari hamanya,
misalnya menurunkan kelembaban di dalam hutan
atau menaikkan temperatur di dalam hutan sehingga
keadaan hutan tersebut merupakan habitat yang
tidak cocok. Untuk menciptakan habitat yang tidak
cocok dilakukan pengaturan jarak tanam pohon atau
kerapatan tegakan.
c) Mengurangi jumlah makanannya dan menghalangi
penemuan makanannya. Apabila hama tidak
mendapatkan makanan yang cukup dan sulit untuk
menemukan makanannya, maka populasi hamapun
akan tertekan.
d) Membuat makanannya menjadi tidak disukai, cara
ini ditempuh dengan menjaga jangan sampai
tanaman menjadi merana atau kurang sehat dan
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biasanya disertai pula dengan usaha membersihkan
tempat-tempat yang dapat menjadi sumber dari
hama.
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SENARAI

Pengendalian fisik Mekanik : Upaya pengendalian hama
dan
penyakit
dengan
mematikan
atau
memindahkan hama satu
per satu secara langsung
dari
tanaman
yang
terserang (tanaman inang),
baik
dengan
tangan
maupun bantuan alat atau
bahan lainnya.
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Upaya pencegahan maupun pengendalian hama dan
penyakit : Upaya mutlak yang dilakukan sehingga kualitas
hutan tetap terjaga dengan beragam cara dan
metode yang dapat dilakukan oleh petani hutan
yang ditujukan untuk mempersempit potensi
serangan HPT.
6.4 Pencegahan dan Pengendalian Hama dan penyakit
Secara Kultur Teknis
6.4.1. Pendahuluan
1. Diskripsi Singkat
Pengendalian hama dengan metode kultur teknis
(cultural control) merupakan cara pengendalian yang
bersifat preventif. Cara ini berupaya untuk mencegah
perkembangan populasi hama agar tidak melebihi ambang
pengendaliannya. Dalam hal ini, pencegahan dilakukan
dengan memanfaatkan lingkungan. Beberapa metode dalam
pengendalian hama melalui kultur teknis yakni sanitasi
dengan memangkas atau memusnakah sebagian/seluruh
bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit,
membersihkan gulma atau tumpukan sampah yang berada di
sekitar areal tanaman, membersihkan sisa-sisa tanaman yang
terserang setelah panen, membersihkan peralatan yang
terkontaminasi penyakit tanaman, membersihkan tangan
setelah menyentuh tanaman yang terserang, pengolahan
tanah, pengelolaan air, pergiliran tanaman dan pengosongan
lahan.
2. Relevansi
Sub pokok bahasan 4 dari bab ini akan menjelaskan
secara detail tentang metode pengendalian serangan hama
dan penyakit secara kultur teknis sehingga tanaman dalam
hutan dapat terhindar dari kerusakan yang lebih parah.
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3. Kompetensi
a. Standar Kompetensi
Pada akhir dari penyampaian materi tentang
pengendalian serangan hama dan penyakit dengan kultur
teknis, maka diharapkan mahasiswa akan mampu
menjelaskan bagaimana teknik pengendalian serangan
hama dan penyakit hutan dengan teknik dimaksud.
b. Kompetensi Dasar
Setelah penyampaian materi sub pokok bahasan ini
selesai bagi mahasiswa Semester VII Program studi
kehutanan
maka
diharapkan
mahasiswa
dapat
menjelaskan kembali metode pengendalian serangan
hama dan penyakit dengan kultur teknis
6.4.2 Penyajian Materi
1. Uraian Materi
Pengendalian hama dengan metode kultur teknis
(cultural control) merupakan cara pengendalian yang
bersifat preventif. Cara ini berupaya untuk mencegah
perkembangan populasi hama agar tidak melebihi ambang
pengendaliannya. Dalam hal ini, pencegahan dilakukan
dengan memanfaatkan lingkungan. Beberapa metode
dalam pengendalian hama melalui kultur teknis yakni : 1.
Sanitasi. Upaya ini bertujuan untuk memperkecil
kesesuaian hama dan penyakit terhadap ekosistem yang
disenanginya. Dalam hal ini, sejumlah hama dan penyakit
pada dasarnya masih mampu bertahan hidup di luar
tanaman inangnya. Oleh karena itu, tindakan yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Memangkas atau memusnakah sebagian/seluruh
bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit.
b. Membersihkan gulma atau tumpukan sampah yang
berada di sekitar areal tanaman karena dapat menjadi
sumber penyakit. Salah satu serangga hama yang
selalu memilih tumpukan sampah untuk meletakkan
terlunya adalah kumbang kelapa.
240

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

c. Membersihkan sisa-sisa tanaman yang terserang
setelah panen.
d. Membersihkan peralatan yang terkontaminasi penyakit
tanaman.
e. Membersihkan tangan setelah menyentuh tanaman
yang terserang.
1) Pengolahan tanah. Aktivitas membalik tanah dapat
mematikan hama dan penyakit yang bersembunyi di
dalamnya, misalnya ulat tanah (Agrotis epsilon).
Karena pembalikan tanah dapat menyebabkan hama
dan penyakit terkena cahaya matahari secara langsung
atau dimakan oleh predator, seperti burung.
2) Pengelolaan air. Melakukan pengaturan terhadap
jumlah dan waktu pengairan yang tepat bagi tanaman
dapat membantu mengendalikan kelembaban di sekitar
tanaman. Kondisi seperti ini umumnya tidak disenangi
oleh hama dan penyakit.
3) Pergiliran tanaman. Upaya menggilir penanaman
jenis tumbuhan dapat memutus mata rantai makanan
bagi hama dan penyakit.
4) Pengosongan lahan. Tindakan mengosongkan lahan
untuk beberapa waktu juga dapat memutus mata rantai
makanan hama dan penyakit.
5) Pemupukan berimbang. Memberikan pupuk secara
berimbang dapat menjaga tanah dari kekurangan atau
kelebihan unsur hara yang berakibat buruk bagi
pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pemberian
pupuk harus sesuai kebutuhan tanaman, terutama pada
masa pertumbuhan cepat, yakni saat pembentukan
daun, cabang, dan akar.
6) Penggunaan mulsa. Menggunakan mulsa bertujuan
untuk mencegah perkembangan hama dan penyakit
yang berada di dalam tanah pada periode tertentu.
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2. Latihan
Mahasiswa diharapkan memperhatikan instruksi
dibawah ini sebelum mengerjakan latihan :
a) Semua mahasiswa yang mengikuti Perkuliahan Ilmu
Hama dan penyakit dibagi dalam beberapa kelompok
yang tiap kelompok terdiri dari 3 orang
b) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan secara
ringkas dan jelas teknik pengendalian hama dan
penyakit dengan kultur tekniks
c) Setiap Kelompok diminta untuk menjelasakan
keunggulan
metode
kultur
tekniks
untuk
mengendalikan hama dan penyakit hutan
6.4.3. Penutup
1. Tes Evaluasi
Bacalah dengan teliti pertanyaan dibawah ini
a) Jelaskan teknik sanitasi yang dipakai untuk
pengendalian hama dan penyakit hutan
b) Jelaskan metode pengolahan tanah yang dipakai untuk
pengendalian hama dan penyakit
2. Umpan Balik
Untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya,
maka mahasiswa harus mampu menjawab semua
pertanyaan minimal 75 % secara tepat.
3. Rangkuman
Pengendalian hama dengan metode kultur teknis
(cultural control) merupakan cara pengendalian yang
bersifat preventif. Cara ini berupaya untuk mencegah
perkembangan populasi hama agar tidak melebihi ambang
pengendaliannya. Dalam hal ini, pencegahan dilakukan
dengan memanfaatkan lingkungan.
Beberapa metode dalam pengendalian hama melalui
kultur teknis yakni :
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a. Sanitasi.
b. Pengolahan tanah. Aktivitas membalik tanah dapat
mematikan hama dan penyakit yang bersembunyi di
dalamnya, misalnya ulat tanah (Agrotis epsilon).
Karena pembalikan tanah dapat menyebabkan hama
dan penyakit terkena cahaya matahari secara langsung
atau dimakan oleh predator, seperti burung.
c. Pengelolaan air. Melakukan pengaturan terhadap
jumlah dan waktu pengairan yang tepat bagi tanaman
dapat membantu mengendalikan kelembaban di sekitar
tanaman. Kondisi seperti ini umumnya tidak disenangi
oleh hama dan penyakit.
d. Pergiliran tanaman. Upaya menggilir penanaman jenis
tumbuhan dapat memutus mata rantai makanan bagi
hama dan penyakit.
e. Pengosongan lahan. Tindakan mengosongkan lahan
untuk beberapa waktu juga dapat memutus mata rantai
makanan hama dan penyakit.
f. Pemupukan berimbang. Memberikan pupuk secara
berimbang dapat menjaga tanah dari kekurangan atau
kelebihan unsur hara yang berakibat buruk bagi
pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pemberian
pupuk harus sesuai kebutuhan tanaman, terutama pada
masa pertumbuhan cepat, yakni saat pembentukan
daun, cabang, dan akar
g. Penggunaan mulsa. Menggunakan mulsa bertujuan
untuk mencegah perkembangan hama dan penyakit
yang berada di dalam tanah pada periode tertentu.
4. Kunci Jawaban Tes
Bacalah dengan teliti pertanyaan dibawah ini
1) Jelaskan teknik sanitasi yang dipakai untuk
pengendalian hama dan penyakit hutan
Jawaban : Sanitasi merupakan sebuah upaya yang
bertujuan untuk memperkecil kesesuaian hama dan
penyakit terhadap ekosistem yang disenanginya.
Dalam hal ini, hama dan penyakit pada dasarnya masih

Ilmu Hama Dan Penyakit Hutan

243

mampu bertahan hidup di luar tanaman inangnya. Oleh
karena itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:
a) Memangkas atau memusnakah sebagian/seluruh
bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit.
b) Membersihkan gulma atau tumpukan sampah yang
berada di sekitar areal tanaman karena dapat
menjadi sumber penyakit. Salah satu serangga hama
yang selalu memilih tumpukan sampah untuk
meletakkan terlunya adalah kumbang kelapa.
c) Membersihkan sisa-sisa tanaman yang terserang
setelah panen.
d) Membersihkan peralatan yang terkontaminasi
penyakit tanaman.
e) Membersihkan tangan setelah menyentuh tanaman
yang terserang.
2) Jelaskan metode pengolahan tanah yang dipakai untuk
pengendalian hama dan penyakit
Jawaban : Pengolahan tanah adalah aktivitas
membalik tanah dapat mematikan hama dan penyakit
yang bersembunyi di dalamnya, misalnya ulat tanah
(Agrotis epsilon). Karena pembalikan tanah dapat
menyebabkan hama dan penyakit terkena cahaya
matahari secara langsung atau dimakan oleh predator,
seperti burung.
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SENARAI

Pergiliran tanaman : Upaya menggilir penanaman jenis
tumbuhan dapat memutus mata rantai
makanan bagi hama dan penyakit.
Pengosongan lahan : Tindakan mengosongkan lahan untuk
beberapa waktu juga dapat memutus
mata rantai makanan hama dan
penyakit.
Sanitasi : Perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup
bersih dengan maksud mencegah manusia
bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan
buangan berbahaya lainnya dengan harapan
usaha ini akan menjaga dan meningkatkan
kesehatan manusia. Bahaya ini mungkin bisa
terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen
kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan
buangan yang dapat menyebabkan masalah
kesehatan terdiri dari tinja manusia atau
binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan
buangan domestik (cucian, air seni, bahan
buangan mandi atau cucian), bahan buangan
industri dan bahan buangan pertanian. Cara
pencegahan bersih dapat dilakukan dengan
menggunakan
solusi
teknis
(contohnya
perawatan cucian dan sisa cairan buangan),
teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki
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septik), atau praktik kebersihan pribadi
(contohnya membasuh tangan dengan sabun).
Sanitasi : Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin
terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan
kesehatan. Sementara beberapa definisi lainnya
menitik beratkan pada pemutusan mata rantai
kuman dari sumber penularannya dan
pengendalian lingkungan
Sanitasi : Sebuah upaya yang bertujuan untuk memperkecil
kesesuaian hama dan penyakit terhadap
ekosistem yang disenanginya. Dalam hal ini,
hama dan penyakit pada dasarnya masih mampu
bertahan hidup di luar tanaman inangnya
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