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PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI TANAMAN KUBIS
MELALUI PENGENDALIAN HAMA UTAMA

DENGAN JAMUR ENTOMOPATOGEN

Moh. Ardani
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ABSTRACT

One of caused cabbage plantations destroy is existence of pest attack. Pest growing
cabbage plantation is Plutella xylostella and Crocidolomia binotalis where two of these
pest make the product decrease not only for quality but quantity also. The alternative way
for controlingpest use Plutella xylostella and Crocidolomia binotalis is operating by
biologis and use agens hayati musroom entomopatogen Beauveria bassiana dan
Paecilomyces fumosoroseus. This research is executed has done by using Random
Completed Block Design consist of 8 treatments and 3 times restating research data and
analyze by using Duncan test to be known differences from each treatments has been tried.
The result of this research is inferential that mushroom entomopatogen Beauveria
bassiana concentration 0,3 gr/l and Paecilomyces fumosoroseus at concentration 0,4 gr/l
effective to control pest Plutella xylostella and Crocidolomia binotalis at cabbage crop.
Others second application for mushroom entomopatogen also have an effect on the quality
of cabbage production at the time of harvest. The smaller damage of cabbage’s plantation
the higher of weight of its.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tanaman Kubis (Brassica oleraceae

L.) merupakan komoditas hortikultura
yang memiliki peluang pasar sehingga
dituntut adanya kualitas yang tinggi..
Tanaman ini mempunyai nilai ekonomi
yang cukup tinggi sehingga dijadikan salah
satu andalan sumber nafkah petani dalam
rangka meningkatkan pendapatan dan taraf
hadupnya.

Salah satu penyebab rendahnya
kuantitas dan kualitas tanaman kubis
adalah rusaknya daun/krop akibat serangan
hama dan penyakit. Hama utama yang
menyerang tanaman kubis  adalah ulat
daun Plutella xylostella L dan ulat krop
Croccidolomia binotalis Z.

Sampai saat ini upaya pengendalian
secara konvensional sering dilakukan oleh
kebanyakan petani Indonesia yang lebih
menekankan pada penggunaan insektisida
sintetik dengan frequensi penyemprotan
yang tinggi. Kondisi yang demikian akan
menimbulkan dampak negative yang
sangat merugikan diantaranya timbulnya
ketahanan serangan hama (resistensi),
ledakan serangan hama sekunder, matinya
musuh alami serta dapat merusak
lingkungan sekitarnya.

Untuk mengatasi kelemahan dalam
pengendalian, diperlukan konsep
pengendalian hama terpadu yang
menitikberatkan pada pengendalian secara
hayati yang ramah lingkungan dan tidak
berbahaya bagi musuh alami, binatang
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serta manusia sehingga keseimbangan
ekologi tetap terjaga.

Salah satu pengendalian secara
hayati yang dilakukan adalah dengan
memanfaatkan agens hayati yang berupa
patogen serangga (entomopatogen). Jamur
Beauveria bassiana dan Paecilomyces
fumosoroseus merupakan organisme
entomopatogen yang banyak diteliti dan
digunakan untuk mengendalikan hama.
Jamur ini mempunyai kisaran inang yang
luas dan mampu menginfeksi serangga
pada berbagai umur dan stadia
perkembangan.

Jamur entomopatogen merupakan
salah satu agen hayati yang potensial untuk
mengendalikan berbagai jenis hama antara
lain hama kedelai (Prayogo et al. 2005)
hama kubis (Butt et al. 1994; Trizelia,
2005) dan hama penggerek bonggol pisang
(Nankinga dan Latigo, 1996; Hasyim,
2006).  Penggunaan jamur entomopatogen
ini merupakan suatu proses pemanfatan
baik yang sudah ada di ekosistem setempat
maupun dengan introduksi dari luar
melalui teknik inokulasi dan inundasi
(Steinhaus, 1963; Lacey, 1997).

Rumusan Masalah
Apakah penggunaan jamur entomo-

patogen berpengaruh terhadap per-
kembangan populasi hama Plutella
xylostella dan Croccidolomia binotalis
serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap
kualitas dan kuantitas produksi tanaman
kobis

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan

tujuan : (1) Mengetahui pengaruh aplikasi
jamur Beauveria bassiana dan
Paecilomyces  fumosoroseus terhadap
hama utama tanaman kubis Plutella
xylostella dan Croccidolomia binotalis. (2)
Mengetahui pengaruh aplikasi agens hayati
jamur entomopatogen terhadap kuantitas
dan kualitas produksi tanaman kubis.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu Dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan

April 2009 di Desa Mangaran, Kec. Ajung,
Kab. Jember dengan ketinggian tempat  ±
45 meter di atas permukaan laut (dpl).

Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat yang digunakan

selama penelitian antara lain Spora
Beauveria bassiana var 728 dengan
kerapatan spora 1010, spora Paecilomyces
fumosoroseus strain 08 dengan kerapatan
spora 1010, insektisida berbahan aktif
Profenofos, benih kubis var. Green coronet
air, pupuk (Urea, ZA, SP-36, KCL), kertas,
alat tulis, knapsack sprayer, hand counter,
timbangan, timba, saringan, gelas ukur,
spatula, stoples, cangkul, dan sabit.

Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan meng-

gunakan metode Rancangan Acak
Kelompok (RAK)  dengan 8 perlakuan dan
diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan yang
diuji meliputi A = B. bassiana  0,3 gram/l,
B = B. bassiana  0,4 gram/l, C = B.
bassiana  0,5 gram/l, D = P. fumosoroseus
0,3 gram/l, E = P. fumosoroseus 0,4
gram/l, F = P. fumosoroseus 0,5 gram/l,
G = Pembanding (Profenofos) dan  H =
Kontrol, sedang analisa data menggunakan
uji F pada menggunakan Uji Duncan
sebagai uji lanjutnya., sedangkan
parameter pengamatan  yang digunakan
pada penelitian ini meliputi jumlah
populasi hama Plutella xylostella L dan
Croccidolomia binotalis Z, berat/bobot
tanaman pada masing-masing perlakuan
serta tingkat kerusakan tanaman kubis
akibat serangan hama.

TINJAUAN PUSTAKA
Kubis merupakan tanaman setahun

yang berbentuk perdu, bisa ditanam di
dataran tinggi dan dataran rendah
disesuaikan dengan varitas kubisnya
(Pracaya 1993). Penanaman kubis pada
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musim penghujan menguntungkan
tanaman dan menekan hama kubis, karena
pada musim penghujan hama ulat
populasinya rendah jika dibandingkan
dengan musim kemarau dan waktu tanam
yang baik adalah pada awal musim hujan
(Sutarya dkk, 1995).

Fase pertumbuhan kubis hubungan-
nya dengan jenis hama yang menyerang
yakni pada fase awal pertumbuhan kubis
1-14 hari setelah tanam (HST) hama yang
menyerang adalah hama dari golongan ulat
tanah (Agrotis ipsilon), sedangkan pada
fase pembentukan daun (15-35 HST) hama
yang terpenting yang menyerang yaitu ulat
daun (P. xylostella). Populasinya
meningkat seiring dengan bertambahnya
umur tanaman kubis sampai umur 56 HST
(Retno dkk, 1999).

Plutella xylostella termasuk hama
yang mengalami metamorfosa sempurna
yaitu telur-larva-pupa-imago (dewasa).
Telur hama ini berwarna hijau kekuningan,
diletakkan secara tunggal atau
berkelompok di bawah permukaan daun
kubis, berbentuk pipih dan oval, dengan
ukuran 0,6 x 0,3 mm dan masa penetasan
telur 3-5 hari (Sudarmo, 2000).

Plutella xylostella sering juga
disebut sebagai hama putih karena
tanaman kubis yang diserang akan menjadi
putih dan tinggal epidermisnya saja. Larva
memakan daun-daun kubis baik pada
tanaman yang masih muda maupun yang
sudah tua. Daun-daun yang diserang ulat
ini memperlihatkan adanya lubang-lubang
dan hanya tinggal tulang daunnya saja
sehingga tampak bintik-bintik yang
berwarna agak putih (Tjahyadi, 1992).

Hama Croccidolomia binotalis  pada
umumnya merusak tanaman kubis yang
sudah membentuk krop, tetapi tanaman
yang masih muda dapat juga rusak.  Pada
tanaman kubis yang masih muda larva
berkelompok pada permukaan bawah
daun.  Jika tanaman bertambah besar larva
akan berpencar ke seluruh tanaman. Larva
yang baru menetas akan memakan

sebagian jaringan daun dan meninggalkan
epidermis bagian atas sehingga terjadi
bercak-bercak transparan. Pada instar
berikutnya larva berpencar ke seluruh
bagian tanaman terutama ke bagian pucuk
atau krop dan di dalam krop larva
menghabiskan titik tumbuh (Setiawati,
1990).

Spora Beauveria bassiana dan
Paecilomyces fumosoroseus melakukan
infeksi melalui kutikula hama, yang
selanjutnya akan berkembang didalam
rongga tubuh hama dengan merusak
jaringan-jaringan tubuh hama dan
mengakibatkan kematian hama. Hama
yang terserang jamur, tubuhnya akan
mengeras dan apabila kelembaban cukup
tinggi, sebagian atau seluruh permukaan
tubuhnya akan diselimuti oleh spora, yang
merupakan unit infeksi jamur dan
berfungsi untuk menyebarkan penyakit.

Tanda-tanda yang paling khas untuk
jamur adalah adanya miselium di dalam
atau di luar permukaan tubuh serangga
yang terinfeksi. Pada permulaan infeksi,
serangga tampak sakit, tidak mau makan,
lemah atau gerakannya tidak teratur.
Warna tubuhnya berubah menjadi gelap
dan pada kutikula sering tampak bercak-
bercak yang menunjukkan tempat
penetrasi jamur. Serangga yang terinfeksi
oleh jamur entomopatogen akan tampak
menjadi kekuningan sampai kehitaman
atau gelap (Wahyono Hari 2003).

Ciri-ciri tertentu pada suatu serangga
terinfeksi dapat dipakai sebagai petunjuk
jenis jamur yang menginfeksi misalnya
bila tubuh serangga tertutup oleh spora
tampak bagaikan serbuk putih (muscardine
putih) menunjukkan bahwa serangga
tersebut terserang oleh jamur B. bassiana,
bila tertutup spora yang tampak cokelat
keabu-abuan maka jamur yang menyerang
adalah P. fumosoroseus.

Ketika bersinggungan dengan kuti-
kula serangga, konidia jamur masuk ke
dalamnya. Terjadilah perkecambahan dan
pertumbuhan spora, dan selanjutnya jamur
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memproduksi racun dan menghabisi nutrisi
yang ada dalam tubuh serangga sehingga
lama-kelamaan serangga tersebut mati.
Serangga yang terinfeksi mungkin akan
mampu bertahan hidup antara 3 sampai 5
hari setelah penetrasi hifa kedalam tubuh
serangga (Sulistyanto, 2005). Untuk
kelangsungan perkecambahan spora,
diperlukan lingkungan yang cukup lembab,
selama 12 sampai 14 jam. Semakin tinggi
kelembaban udara, semakin tinggi pula
tingkat perkecambahan spora. Pada suhu
27-29°C pertumbuhan dan sporulasi jamur
lebih baik dibandingkan dengan suhu 20-
22°C.

Jamur entomopatogen dalam
menginfeksi serangga dimulai dengan
spora yang berkecambah dan kemudian
mengadakan penetrasi pada serangga,
selanjutnya hifa menginfasi jaringan-
jaringan yang dimulai dari jaringan lemak.
Setelah miselium memenuhi rongga tubuh
serangga yang sakit atau yang telah mati
itu, hifa akan tumbuh keluar pada
permukaan serangga dan membentuk
spora, hal ini terjadi biasanya pada hari ke
empat setelah aplikasi.  Spora-spora ini
disebarkan oleh angin.

Dalam membunuh hama jamur
entomopatogen membutuhkan waktu yang
agak lama biasanya antara 2 – 4 hari
(Rayati, 2000). Infeksi akan terjadi bila
ada kontak antara spora dengan tubuh
serangga, kemudian diikuti dengan
perkembangan spora di dalam rongga
tubuh hama sehingga menyebabkan hama
mati, tubuh hama akan mengeras,
warnanya menjadi gelap  dan segera
ditumbuhi spora di seluruh permukaan
tubuh. Spora yang akan keluar dari tubuh
hama sesuai dengan jenis jamur
entomopatogen yang menginfeksi.

Kematian serangga sasaran oleh
jamur entomopatogen sangat dipengaruhi
oleh jumlah konidia yang diinokulasikan,
keadaan suhu dan kelembaban lingkungan
yang sesuai untuk pertumbuahan jamur.
Toksin yang dihasilkan oleh jamur

entomopatogen memegang peranan
penting  yang dapat membunuh inang
dengan cara merusak struktur organik,
sehingga terjadi dehidrasi dalam sel,
menyebabkan tidak terjadinya regenerasi
jaringan ( Gillespie, 1988).

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan

terhadap populasi P. xylostella sebelum
dilakukan penyemprotan (8 hari setelah
tanam) terdapat hanya satu tanaman yang
terserang hama yang masih berada di
bawah ambang pengendalian. Kondisi ini
disebabkan hama P. xylostella umumya
mulai menyerang pada saat tanaman
berumur 2 minggu setelah tanam.
Sedangkan populasi P. xylostella pada
semua perlakuan pada umur 22 hari setelah
tanam mulai terjadi kenaikan di atas
ambang pengendalian.

Tabel 1. Prosentase penurunan populasi
larva P. xylostella

Perlakuan
Rata-rata

Penurunan
Populasi (%)

Notasi

A (Bb. 0,3 gram/l) 67,70 a
B (Bb. 0,4 gram/l) 77,78 a
C (Bb. 0,5 gram/l) 77,90 a
D (Pfr. 0,3 gram/l) 31,56 b
E (Pfr. 0,4 gram/l) 45,09 ab
F (Pfr. 0,5 gram/l) 72,14 a
G (Profenofos) 75,73 a
H (Kontrol) 20,66 b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang
sama pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata
pada uji Duncan 5 %

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh
bahwa pada perlakuan A, B, C, F, G
menunjukkan hasil yang berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan kontrol,
sedangkan perlakuan  D, E hasilnya
berbeda tidak nyata dengan perlakuan
kontrol. Kondisi ini menunjukkan bahwa
jamur entomopatogen dan insektisida
kimia berbahan aktif Profenofos pada
konsentrasi tertentu efektif dalam me-
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ngendalikan hama Plutella xylostella.
Tetapi antara perlakuan jamur entomo-
patogen dengan insektisida kimia berbahan
aktif Profenofos terhadap penurunan
populasi P. xylostella memberikan hasil
yang tidak berbeda nyata. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada P. xylostella mulai
terjadi gejala resistensi terhadap
Profenofos sehingga penyemprotan dengan
insektisida kimia berbahan aktif
Profenofos tidak efektif.

Gejala resistensi P. xylostella
diakibatkan adanya frequensi penyemprot-
an insektisida kimia Profenofos yang
cukup tinggi. Hal ini sesuai pendapat yang
dikemukakan oleh Tang et al (1998)
bahwasannya serangga P. xylostella
merupakan hama yang sulit dikendalikan
secara kimiawi karena kemampuannya
untuk berkembang menjadi resisten
terhadap insektisida yang digunakan secara
terus menerus. Kondisi ini juga diperkuat
oleh hasil penelitian Sastrosiswojo et al
(1989) yang menyatakan P. xylostella telah
resisten terhadap insektisida kimiawi dari
golongan organofosfat.

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa
perlakuan sesama jamur Beauveria
bassiana, perlakuan C hasilnya lebih tinggi
dibanding dengan perlakuan A dan B,
namun perbedaan hasil yang diperoleh
tidak menunjukkan hasil yang berbeda
nyata. Oleh karena itu  jamur Beauveria
bassiana pada konsentrasi 0,3 gr/l
merupakan perlakuan yang efektif dalam
mengendalikan hama P. xylostella,
sedangkan pada perlakuan sesama jamur
P. fumosoroseus perlakuan F hasilnya
lebih tinggi dan berbeda nyata dibanding
dengan perlakuan D dan E sehingga jamur
P. fumosoroseus efektif pada konsentrasi
0,5 gr/l..

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa
semua perlakuan menunjukkan hasil yang
berbeda tidak nyata. Kondisi ini meng-
gambarkan bahwa aplikasi jamur entomo-
patogen pada beberapa perlakuan yang
diuji terhadap populasi C. binotalis tidak

efektif, hal ini disebabkan hama masuk
kedalam krop sehingga jamur tersebut
tidak sampai pada sasaran dan akhirnya
aplikasi yang dilakukan tidak mampu
menekan populasi larva C. binotalis.

Tabel 2. Persentase penurunan populasi C.
binotalis

Perlakuan
Rata-rata

Penurunan
Populasi

Notasi

A (Bb. 0,3 gram/l) 77,22 a
B (Bb. 0,4 gram/l) 83,33 a
C (Bb. 0,5 gram/l) 100 a
D (Pfr. 0,3 gram/l) 40,88 a
E (Pfr. 0,3 gram/l) 30,55 a
F (Pfr. 0,3 gram/l) 64,44 a
G (Profenofos) 67,19 a
H (Kontrol) 21,51 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang
sama pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata
pada uji Duncan 5 %

Rendahnya efektifitas pada jamur
entomopatogen terhadap larva P. xylostella
dan C. binotalis diduga dipengaruhi oleh
faktor lingkungan diantaranya (1) Curah
hujan, rata-rata hari hujan pada bulan
Agustus 2007 s/d Januari 2008 adalah 14
hari/bulan, dengan curah hujan sebesar
23,9 mm/hari. (2) Sinar ultra violet
matahari, Konidia B. bassiana maupun P.
fumosoroseus  tidak bisa berkecambah
karena pengaruh sinar ultra violet matahari
secara langsung setelah penyemprotan. (3)
Angin, yang cukup kencang pada saat
pelaksanaan penelitian.

Kerusakan tanaman kubis yang
disebabkan oleh hama pemakan daun,
selain menggangu proses fotosintesis yang
merupakan proses terpenting dalam
kehidupan tanaman juga berpengaruh
terhadap bobot krop. Bobot krop erat
hubungannya dengan kerusakan tanaman
kubis, semakin tinggi persentase kerusakan
tanaman akan semakin rendah bobot
kropnya, demikian pula jika kerusakan
tanaman rendah maka bobotnya akan
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tinggi karena tanaman yang rusak oleh
hama persentasenya kecil.

Tabel 3. Rata-rata bobot kubis selama
penelitian (8 – 92 hst)

Perlakuan
Rata-rata  Bobot
Kubis (gr/plot)

Notasi

B (Bb. 0,4 gram/l) 672,91 a
G (Profenofos) 542,08 b
C (Bb. 0,5 gram/l) 512,28 bc
F (Pfr. 0,5 gram/l) 487,91 bc
E (Pfr. 0,3 gram/l) 467,29 bc
A (Bb. 0,3 gram/l) 448,45 c
D (Pfr. 0,3 gram/l) 296,45 d
H (Kontrol) 167,99 e

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang
sama pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda tidak nyata
pada uji Duncan 5 %

Berdasarkan  Tabel 3 dapat dilihat
bahwa perlakuan H (kontrol) memiliki
rata-rata bobot paling rendah yaitu 167,99
gram/plot, hal ini disebabkan tingkat
serangan hama pada perlakuan kontrol
memang tinggi sehingga banyak krop
kubis yang berlubang, sebaliknya pada
perlakuan B (Bb. 4 gr/l) bobot krop kubis
menempati posisi paling tinggi  672,91
gram/plot karena serangan hamanya
rendah. Berdasarkan hasil uji sidik ragam
secara keseluruhan semua perlakuan yang
dicoba berbeda sangat nyata terhadap
kontrol.

Tabel 4. Persentase kerusakan tanaman
kubis selama penelitian (8-92 hst)

Perlakuan
Rata-rata

Kerusakan
Kubis ( % )

Notasi

H (Kontrol) 87,5 a
D (Pfr. 0,3 gram/l) 62,5 b
E (Pfr. 0,3 gram/l) 54,2 cd
A (Bb. 0,3 gram/l) 50 d
F (Pfr. 0,5 gram/l) 41,7 ef
G (Profenofos) 41,7 f
C (Bb. 0,5 gram/l) 37,5 f
B (Bb. 0,4 gram/l) 33,33 g

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang
sama pada kolom yang sama

menunjukkan berbeda tidak nyata
pada uji Duncan 5 %

Berdasarkan pada Tabel 4 diperoleh
bahwa perlakuan kontrol tingkat kerusakan
tanaman yang disebabkan oleh hama lebih
tinggi, hal ini erat hubungannya dengan
populasi hama dimana rata-rata populasi
hama pada perlakuan kontrol tinggi,
sebaliknya untuk perlakuan B (Bb. 0,4
gr/l) tingkat kerusakan tanaman lebih
rendah  dibanding dengan perlakuan yang
lain. Rata-rata kerusakan tanaman kubis
tertinggi pada perlakuan H (kontrol) 87,5
%, dan kerusakan terendah pada perlakuan
B (Bb. 0,4 gr/l) yaitu 33,33 %

Hal ini menunjukkan bahwasanya
perlakuan dengan  menggunakan entomo-
patogen menunjukkan parasitasinya lebih
tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan
insektisida Profenofos pada populasi yang
relatif sama, dengan kata lain  bahwa
Profenofos mempunyai efek samping yang
ditimbulkan yaitu selain membunuh hama
juga membunuh musuh alaminya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Jamur entomopatogen B. bassiana

pada konsentrasi 0,3 gr/l dan P.
fumosoroseus konsentrasi 0,5 gr/l mampu
mengendalikan populasi hama P.
xylostella. Sedangkan perlakuan B.
bassiana konsentrasi 0,4 gr/l mampu
menekan kerusakan akibat serangan hama
dan berpengaruh pada bobot krop yang
dihasilkan.

Saran
Dalam rangka untuk mengetahui

tingkat mortalitas yang tinggi terhada
hama Plutella xylostella L Croccidolomia
binotalis Z, maka perlu dilakukan
penelitian lanjutan tentang berbagai
macam metode aplikasi penyemprotan
terhadap hama tersebut.
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