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KATA PENGANTAR

Penulisan buku penuntun praktikum ini ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan
mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya Jurusan Proteksi Tanaman, yang mengikuti
praktikum Dasar Proteksi Tanaman.
Buku penuntun ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada mahasiswa dalam
pelaksanaan praktikum sehingga dapat mendekati tercapainya tujuan yang ingin dicapai
dalam pelaksaan praktikum tersebut.
Didasari sepenuhnya bahwa buku penuntun ini masih mengandung banyak
kekurangan. Akan tetapi, kekurangan-kekurangan tersebut diharapkan tidak terjadi suatu
rintangan, melainkan suatu tantangan untuk melatih diri dalam penyempurnaan di masa
mendatang. Untuk itu sangat diharapkan masukan - masukan yang dapat menggiringi
penyusunan buku penuntun ini kearah yang diharapkan.

Banda Aceh, Agustus 2022

Penyusun,
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PETUNJUK UMUM

1. TIDAK DIBENARKAN bagi praktikan menggunakan sandal ketika menuju ke
laboratorium
2. Setiap praktikan harus bekerja dengan disiplin, cermat dan teliti agar tujuan praktikum
dapat tercapai serta tidak terjadi kecelakaan- kecelakaan dalam laboratorium.
3. Alat-alat yang dipergunakan harus disimpan dengan baik didalam lemari dan harus dalam
keadaan bersih.
4. Semua peralatan yang dipergunakan harus dicuci bersih dan disimpan kembali
ketempatnya semula setiap kali selesai praktikum.
5. Jika terjadi kerusakan peralatan praktikum, harus segera melapor kepada laboran atau
asisten. Alat yang rusak tersebut harus diganti dengan barang yang bentuk kualitasnya
sama.
6. Setelah praktikum selesai, meja praktikum harus selalu dibersihkan.
7. Apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja/praktikum, praktikan harus segera melapor ke
asissten/laboran untuk mendapat pertolongan pertama.
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TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Praktikan harus sudah hadir selambat- lambatnya 15 menit sebelum praktikum dimulai.
2. Pakailah baju praktikum/ laboratorium diluar ruangan dan baru boleh dibuka apabila
praktikum telah selesai (setelah keluar dari ruangan).
3. Praktikan harus membawa alat tulis-menulis, lap planel dan lap biasa (jika diperlukan),
serta objek praktikum sesuai dengan materi praktikum seperti tercantum dalam buku
penuntun.
4. Masuklah kedalam ruangan secara tertib dan teratur, dengan menunjukkan objek
praktikum kepada laboran atau asisten.
5. Bacalah buku penuntun dengan cermat sebelum praktikum dimulai.
6. Setiap praktikan harus dapat bekerja sendiri pada objek praktikumnya.
7. Selama praktikum berlangsung, praktikan tidak dibenarkan menganggu peserta lainnya,
makan, minum, merokok, berbicara berlebihan, atau keluar tanpa seizing laboran atau
asisten.
8. Acungkan tangan kepada laboran atau asisten apabila praktikan memerlukan bantuan.
9. Semua peralatan praktikum harus dibersihkan dan disimpan ke tempatnya masing-masing
5 menit sebelum praktikum selesai.
10. Sisa- sisa objek dan kotoran lainnya harus dibersihkan dan dibuang pada tempat sampah
diluar ruangan.
11. Apabila praktikan berhalangan harus memberitahukannya secara tertulis dan bagi yang
sakit harus menyertakan surat keterangan dari dokter.
12. Bagi praktikan yang pernah tidak hadir harus mengulangi praktikum pada hari lain yang
disediakan.
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PENGENALAN MORFOLOGI SERANGGA HAMA
DAN ORDO-ORDO SERANGGA

UNIT
1
1.1

Latar Belakang
Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang mengakibatkan kerusakan

secara fisik pada tanaman dan kerugian secara ekonomis, golongan hama terbesar berasal dari
kelas serangga (insecta) (Rahmawatif, 2012). Serangga disebut juga insecta, berasal dari
bahasa latin insectum, sebuah kata serapan dari bahasa Yunani evrouv (entomon), yang
artinya terpotong menjadi beberapa bagian adalah salah satu kelas avertebrata di dalam filum
arthropoda yang memiliki eksoskeleton berkitin. Serangga adalah termasuk salah satu
kelompok hewan yang paling beragam, mencakup lebih dari satu juta spesies dan
menggambarkan

lebih

dari

setengah

organisme

hidup

yang

telah

diketahui

(https://www.gramedia.com)
Ciri-ciri umum serangga :
1. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian: kepala (capute), dada (thorax) dan perut (abdomen).
2. Memiliki sepasang antena
3. Memiliki 3 pasang kaki.
4. Memiliki 1 - 2 pasang sayap.
5. Memiliki alat mulut yang digunakan untuk menggigit, mengunyah, menghisap
Struktur Umum Serangga
Serangga memiliki tiga segmen tubuh utama, yaitu kepala (caput), dada (thorax), dan perut
(abdomen; lihat
1. Bagian kepala (capute) terdiri atas 5-7 segmen yang menyatu dan mengandung
mata, antena, dan alat mulut.
2. Bagian dada (thorax) terdiri dari tiga segmen yang disebut prothorax, mesothorax,
dan metathorax. Pelengkap yang digunakan untuk pergerakan melekat pada thorax.
Setiap segmen thorax memiliki sepasang kaki dan sayap (jika ada), sayap hanya
ditemukan di mesothorax dan metathorax. Bagian atas prothorax disebut pronotum.
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3. Bagian perut (abdomen) serangga terdiri dari 11 segmen atau lebih sedikit yang
umumnya tidak mengandung pelengkap apa pun, kecuali pada segmen terakhir yang
mungkin memiliki pelengkap yang terkait dengan reproduksi.

Bagian-bagian Tubuh Serangga: Kepala, Thorax, dan Abdomen.
Dimodifikasi dari Packard (1890)
Serangga dikelompokkan kedalam beberapa ordo seperti orthoptera, coleopteran,
hemiptera Lepidoptera, isopteran dan beberapa jenis ordo lainnya.
Ordo Orthoptera berasal dari kata orthos yang artinya ”lurus” dan pteron artinya
“sayap”. Anggota dari ordo ini umumnya memilki sayap dua pasang. Sayap depan lebih
sempit daripada sayap belakang dengan vena-vena menebal/mengeras dan disebut Tegmina.
Sayap belakang membranus dan melebar dengan vena-vena yang teratur. Pada waktu istirahat
sayap belakang melipat dibawah sayap depan. Tipe metamorfosis ordo ini adalah
paurometabola yaitu terdiri dari 3 stadia (telur-nimfa-imago). Alat mulutnya adalah
menggigit-mengunyah, baik pada nimfa maupun imagonya, yang ditandai adanya labrum,
sepasang mandibula, sepasang maxilla dengan masing-masing terdapat palpus maxillarisnya,
dan labium dengan palpus labialisnya. Nimfa dan imago hidup pada habitat yang sama.
Stadium nimfa dan imago bersifat merusak tanaman. Beberapa jenis serangga yang termasuk
ke dalam ordo Orthoptera adalah belalang kayu (Valanga nigricornis Burn.), belalang kelana
(Locusta migratoria manilensis Mayen), belalang pedang atau walang kerik (Sexava spp.),
jangkrik (Gryllus mitratus Burn, dan Gryllus bimaculatus De G.), dan anjing tanah
(Gryllotalpa africana Pal).
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Serangga Dewasa (imago) Orthoptera
Ordo hemipteran berasal dari kata hemi artinya “setengah” dan pteron artinya
“sayap”. Golongan serangga yang termasuk ke dalam ordo ini memiliki sayap depan yang
mengalami modifikasi sebagai "hemelitron", yaitu setengah bagian di daerah pangkal
menebal, sedangkan sisanya berstruktur seperti selaput, dan sayap belakang mirip selaput
tipis (membran). Tipe metamorfosis ordo Hemiptera adalah "paurometabola" (telur - nimfa imago). Tipe alat mulut, baik nimfa rnaupun imago, bersifat menusuk-mengisap, dan
keduanya hidup dalam habitat yang sama. Stadium serangga yang merusak tanaman adalah
nimfa dan imago. Jenis serangga yang termasuk ke dalam ordo Hemiptera, antara lain hama
pengisap daun teh, kina, dan buah kakao (Helopeltis antonii), kepik hijau (Nezara viridula),
walang sangit (Leptocorixa acuta Thumb).

Serangga Imago Hemiptera
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Ordo Coleoptera artinya coleos berarti “seludang” dan pteron berarti “sayap”.
Serangga golongan ini memiliki sayap depan yang mengalami modifikasi, yaitu mengeras
dan tebal seperti seludang. Sayap depan atau seludang ini berfungsi untuk menutupi sayap
belakang dan bagian tubuhnya. Sayap depan yang bersifat demikian disebut "elitron",
sedangkan sayap belakang strukturnya tipis seperti selaput. Pada saat terbang kedua sayap
depan tidak berfungsi, namun waktu istirahat sayap belakang dilipat di bawah sayap depan.
Perkembangan hidup serangga ordo Coleoptera adalah "holometabola" (telur - larva - pupa imago). Tipe alat mulut larva dan imago memiliki sifat yang sama, yaitu menggigitmengunyah. Sifat hidup serangga ordo Coleoptera sebagian ada yang merusak tanaman,
namun ada pula yang bersifat predator. Serangga ordo Coleoptera yang merusak tanaman,
antara lain kumbang kelapa atau kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros L.); penggerek batang
albizzia (Xystrosera festiva); penggerek buah kopi (Stephanoderes hampei); kumbang daun
kangkung, semangka, terung, dan lain-lain (Epilachna sp.); penggerek batang cengkeh
(Nothopeus

fasciatipennis Wat.);

penggerek

cabang

kopi

(Xyleborus

morigerus.

Ordo Lepidoptera berasal dari kata Lepidos berarti "sisik" dan pteron artinya "sayap".
Kedua pasang sayap golongan serangga ini mirip membran yang penuh dengan sisik. Sisiksisik ini sebenarnya merupakan modifikasi dari rambut biasa. Bila sisik tersebut dipegang
akan mudah menempel pada tangan. Serangga dewasa dibedakan atas dua macam, yaitu
kupu-kupu dan ngengat. Kupu-kupu aktif pada siang hari sedangkan ngengat aktif pada
malam hari. Perkembangbiakan serangga ordo Lepidoptera adalah "holometabola" (telur larva - pupa - imago). Alat mulut larva bersifat menggigit-mengunyah, sedangkan alat mulut
imagonya bertipe mengisap. Stadium serangga yang sering merusak tanaman adalah larva,
sedangkan imagonya hanya mengisap nektar (madu) dari bunga-bungaan. Jenis serangga
yang termasuk ordo Lepidoptera, antara lain ulat daun kubis (Plutella xylostella); ulat tanah
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(Agrotis ipsilon Hufn); penggerek batang atau tongkol jagung (Ostrinia furnacalis Guenee);
penggerek polong kedelai (Etiella zinckenella Treitschke); penggerek pucuk tebu putih
(Scirpophaga nivella intacta Sn); kupu-kupu pastur (Papilio memnon L); ulat perusak
tongkol jagung (Heliothis armigera Hbn.); ulat jengkal (Plusia chalcites); ulat penggulung
daun pisang (Erionata thrax L).

Imago Lepidoptera

Pradewasa Lepidoptera

Ordo Isoptera berasal dari kata iso (sama) dan ptera ( sayap) . Serangga ini berukuran
kecil, bertubuh lunak dan biasanya berwarna coklat pucat. Antena pendek dan berbentuk
seperti benang atau seperti rangkaian manic. Sersi biasanya pendek. Serangga dewasa ada
yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Jika bersayap, maka jumlahnya dua pasang,
dengan bentuk memanjang. Ukuran serta bentuk sayap sama. Pada saat istirahat sayap
diletakkan mendatar di atas tubuh. Alat mulut menggigit-mengunyah kadang mempunyai
mata majemuk. Tarsus beruas tiga sampai empat. Bermetamorfosis paurometabola dan hidup
dan berkembang pada kayu yang lapuk.
Ciri-ciri dari ordo Isoptera adalah Sayap : mempunyai 2 pasang sayap, Sayap depan dan
belakang mempunyai tekstur bentuk dan ukuran yang sama. Alat mulut : Isoptera memiliki
mulut tipe menggigit mengunyah dengan posisi prognath (di depan). Antena : berbentuk
moniliform. Metamorfosis : mempunyai tipe metamorfosis bertahap (paurometabola)
Isoptera merupakan serangga eusosial. Mereka hidup dalam koloni, dan terdapat pembagian
tugas/fungsi dari anggotanya. Dalam satu koloni Isoptera terdapat kasta ratu, raja, pekerja,
prajurit, dan reproduktif.
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Rayap (Ordo Isoptera)
Adapun manfaat dalam mempelajari hama tanaman khususnya keenamn ordo
serangga hama adalah agar praktikan dapat mengenal serangga hama, jenis mulut, daur
hidup, tipe perkembangbiakan dan siklus penyerangannya sehingga dapat diketahui cara yang
tepat untuk pengendalian serangga hama tersebut.
1.2

Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari praktikum Pengenalan Serangga Hama dan Ordo-Ordo Serangga yaitu

untuk mengetahui macam-macam serangga hama yang menyerang tanaman pertanian,
mengenal bagian tubuh, mengetahui daur hidup, mengetahui macam-macam ordo serangga
dan mengetahui mekanisme serangan-serangga tersebut.
Kegunaan dari praktikum ini agar mahasiswa dapat mengetahui macam-macam
serangga hama yang menyerang tanaman pertanian, mengenal bagian tubuh, mengetahui daur
hidup, mengetahui macam-macam ordo serangga dan mengetahui mekanisme serangan
tersebut.
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1.3

Tempat dan Waktu
Praktikum

Dasar

Proteksi

Tanaman

dilaksanakan

di

Laboratorium

Dasar

Perlindungan Tanaman Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Unsyiah.
1.4

Alat dan Bahan
Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu:
 Pinset
 Alkohol 70%
 Bak lilin
 Pentul
 Kaca pembesar.

Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu:
Pertemuan
Ke-

1
2
3
4
1.5

Ordo

Jenis Serangga

Nama Ilmiah

Orthoptera

Belalang Kayu

Valanga nigricornis

Lepidoptera

Erionota thrax

Hemiptera

Ulat penggulung
daun pisang
Kepik Hijau

Hemiptera

Walang Sangit

Leptocorisa acuta

Coleoptera

Kumbang Kelapa

Oryctes rhinoceros

Hymenoptera Semut Rangrang
(Musuh alami)
Isoptera
Rayap

Nezara viridula

Oecophylla smaragdina
Coptotermes curvignathus

Cara kerja
1. Ambillah serangga yang akan di praktikumkan dengan menggunakan pinset, lalu
masukkan serangga tersebut kedalam wadah yang berisi alkohol 70%.
2. Kemudian angkat serangga tersebut setelah serangga tidak bergerak lagi ke atas bak
lilin.
3. Tusuklah bagian atas serangga tersebut dengan jarum pentul lalu amati bagian
tubuhnya kemudian gambarkan pada buku gambar.
4. Setelah itu amati tanaman inang yang terserang kemudian gambarkan.
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UNIT
2

2.1

PENGENALAN Hama keong mas

Pendahuluan
Keong mas (Pomacea canaliculata) adalah siput sawah dengan warna cangkang

keemasan yang dianggap sebagai salah satu hama dalam produksi padi. Keong mas disebut
hama karena menjadi pemakan tanaman padi di areal persawahan dan telurnya yang
menempel pada batang padi menyebabkan tanaman padi mati. Ukuran tubuhnya bervariasi
dan tergantung pada ketersediaan makanan. Makanan keong mas umumnya berupa tanaman
yang masih muda dan lunak, misalnya bibit padi, sayuran, dan enceng gondok (Budiyono
2006).
Cangkang berbentuk bulat mengerut, berwarna kuning keemasan, berdiameter 1,2-1,9
cm, tinggi 2,2-3,6 cm, dan berat 4,2-15,8 g. keong mas berkembang biak secara ovipar dan
menghasilkan telur. Seekor keong mas betina mampu bertelur 500 butir dalam seminggu
dengan masa perkembang biakkan selama 3-4 tahun. Keong mas betelur pada pagi dan sore
hari, telur akan menetas dalam waktu 7-14 hari dan hari ke-60 keong telah menjadi dewasa
dan dapat berkembang biak (Ruslan dan Harianto 2009).
Keong mas hidup di kolam, sawah beririgasi dan kanal. Keong mas membenamkan
diri pada tanah lembab selama musim kering. Keong mas dapat bertahan hidup hingga 6
bulan dengan cara menutup operkulum dan membenamkan diri dalam tanah. Keong mas
menjadi aktif kembali ketika tanah tempat hidupnya tergenang air. Keong mas dapat bertahan
hidup pada kondisi lingkungan yang keras, misalnya pada perairan tercemar atau perairan
yang memiliki kandungan oksigen terlarut rendah, karena keong mas memiliki insang
(ctenidium) dan organ menyerupai paru-paru, sehingga dapat bertahan hidup di dalam dan di
luar air (DA-PhilRice 2001).
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Tutup rumah siput (operculum) siput murbai betina) (a1), berwarna putih cekung dan
yang jantan cembung (a2). Tepi mulut rumah siput betina dewasa melengkung kedalam (b1),
sedangkan tepi rumah siput yang jantan melengkung keluar (b2). Berdasarkan penelitian
yang dikerjakan oleh MS Dela Cruz, RC Joshi, dan AR Martin (2001).
Adapun manfaat dalam mempelajari hama keong mas adalah agar praktikan dapat
mengenal hama keong mas, daur hidup, perkembangbiakan dan gejala serangannya sehingga
dapat diketahui cara yang tepat untuk pengendalian hama tersebut.
2.2

Tujuan
Tujuan dari praktikum Pengenalan Hama keong mas yaitu untuk mengenal bagian

tubuh, mengetahui daur hidup, dan mengetahui mekanisme serangan hama tersebut.
2.3

Tempat dan Waktu
Praktikum mata kuliah Dasar Proteksi Tanaman dilaksanakan di Laboraturium Dasar

Perlindungan Tanaman, Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas
Syiah Kuala.
2.4

Alat dan Bahan
Alat yang digunakan yaitu buku gambar, alat tulis menulis dan petri dish, Bahan yang

digunakan yaitu keong mas.
1.5

Cara Kerja
Ambil hama keong mas yang akan diamati lalu letakkan di dalam petri dish tersebut.

Amatilah morfologi hama tersebut lalu kemudian gambarkanlah pada buku gambar.
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UNIT
3

3.1

PENGENALAN penyakit tanaman

Latar Belakang
Budidaya tanaman merupakan suatu kegiatan pertanian yang dilakukan untuk

memperoleh hasil pertanian yang maksimal. Pada areal pertanaman, sering ditemukan akibat
dari kemunduran produksi bukan hanya disebabkan oleh serangan hama semata, tetapi banyak
juga menderita karena gangguan penyakit.
Umumnya petani tidak dapat membedakan antara tanaman yang terserang hama dan
tanaman yang terserang penyakit. Secara biologi Penyakit tumbuhan adalah proses fisiologi
yang tidak normal dalam badan tumbuhan, yang dapat menyebabkan kerugian langsung pada
petani, karena dapat mengurangi kualitas dan kuantitas hasil. Penyakit yang menyerang
tanaman biasanya menimbulkan gejala-gejala atau ciri khas sehingga dapat memudahkan
untuk mengetahui penyakit yang menyerang tanaman. Penyakit tumbuhan salah satunya dapat
disebabkan oleh jamur dan bakteri.
Jamur adalah suatu kelompok jasad hidup yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi,
sebab memiliki dinding sel, tidak bergerak, berkembang biak dengan spora namun tidak
memiliki klorofil, tumbuhnya berupa thallus (belum ada defferensiasi menjadi akar, batang
dan daun) serta tidak mempunyai sistem pembuluh seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Agar
terhindarnya tanaman dari penyakit yang disebabkan oleh jamur, maka pengetahuan lebih
lanjut tentang jamur harus dikembangkan untuk mendapatkan pengendalian penyakit yang
efektif dan ramah lingkungan dengan eksploitasi agens hayati (Tjahjadi, 2008).
Bakteri merupakan mikroorganisme prokariotik bersel tunggal, tidak berklorofil, dan
berkembang biak dengan cara membelah diri. Sebenarnya bakteri termasuk tanaman tetapi
tidak berklorofil, tidak berplastida, dan bersel satu berukuran kurang lebih 0.0003-0.025
milimikron, dengan kemampuan berkembangbiak yang sangat tinggi. Bentuknya bermacammacam ada yang bulat berupa kokus, diplokokus, streptokokus, tetrakokus dan stafilokokus.
Batang berupa basilus, diplobasilus, dan streptobasilus, bulat panjang dan spiral. Kulitnya
lunak terdiri dari selulosa dan kitin seperti tanaman.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit tanaman:
1. Penyebaran oleh Angin. Penyebaran penyakit oleh angin bersifat tular udara (air-borne);
seperti spora jamur patogen pada daun, tangkai dan buah. Penyebaran oleh angin
mencakup: (a) mengangkat inokulum ke udara (take-off); (b) memindahkan inokulum dari
satu tempat ke tempat lain (flight); (c) menempatkan inokulum pada inangnya dari
atmosfer (deposisi).
2. Penyebaran oleh Air atau Hujan. Penyebaran penyakit oleh air atau hujan bersifat tular
air (water-born). Adanya titik air atau hujan pada eksudat bakteri menyebabkan sel bakteri
terpencar dan tresebar ke berbagai tempat kontak atau penetrasi. Tersedianya air yang
dibutuhkan spora jamur untuk berkecambah atau bakteri untuk penetrasi mempercepat
terjadinya infeksi pada tanaman.
3. Penyebaran oleh Serangga. Serangga akan mendepositokan atau meninggalkan
inokulum yang dibawanya ke bagian tanaman yang terluka (karena proses makan
serangga).
4. Penyebaran oleh Benih & Bakal Tanaman Lain. Patogen atau inokulum (spora jamur
atau sel bakteri) sering terbawa di dalam benih atau bakal tanaman yang terinfeksi,
sehingga dapat menyebarkan penyakit ke daerah lain atau tanaman lain.
5. Penyebaran oleh Manusia. Manusia merupakan penyebar patogen penyakit tanaman
jarak jauh, melalui introduksi benih atau bakal tanaman yang terinfeksi patogen antar
negara atau daerah. Manusia juga menyebarkan patogen tanpa sadar di lapang/kebun pada
saat memegang tanaman yang sakit kemudian pindah memegang tanaman yang sehat.
Layu Fusarium merupakan penyakit yang sangat penting dan secara ekonomi
merugikan karena sampai saat ini belum ada pengendalian kimiawi yang efektif (Borrero et
al., 2004). Gejala layu fusarium pada awal serangan dapat ditandai dengan adanya tanaman
yang tiba-tiba layu dan akan segar kembali pada sore hari dan pagi hari dan akhirnya mati.
Layu fusarium disebabkan oleh cendawan patogen Fusarium oxysporum. Cendawan ini pada
awalnya menyerang akar dan lama kelamaan menyerang seluruh bagian tanaman.
Penyakit antraknosa pada cabai disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici. Jamur
ini berkembang pesat pada kelembaban di atas 90% dan suhu di bawah 320C.
Jamur Colletotrichum capsici dapat bertahan hidup di dalam tanah, sisa-sisa tanaman atau
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buah yang telah terinfeksi. Sementara penularan penyakit
antraknosa dapat disebabkan oleh hembusan angin, alatalat pertanian, percikan air hujan dan penyemprotan
pestisida, serta manusia. Gejala yang terlihat apabila
tanaman terinfeksi oleh penyakit ini adalah pada buah
terdapat tanda bercak melingkar cekung berwarna coklat
pada pusatnya serta berwarna coklat muda pada sekeliling
lingkarannya. Pada perkembangannya, bercak tersebut akan
meluas kemudian menyebabkan buah membusuk, kering dan
jatuh

Nematoda puru akar (NPA) Meloidogyne spp. merupakan salah satu patogen penting
pada berbagai tanaman hortikultura dan beberapa tanaman pangan di Indonesia. Gejala umum
yang disebabkan oleh infeksi Meloidogyne spp. adalah menguningnya daun di sekitar tajuk,
tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan terhambat, layu pada siang hari meskipun air tersedia
bagi tanaman.

Gejala terjadi akibat terhambatnya saluran pengangkut air dan nutrisi. Selain gejala tersebut,
infeksi nematoda juga menyebabkan gejala di bawah permukaan tanah, yaitu pada akar
tanaman. Tanaman yang terinfeksi oleh Meloidogyne spp. menunjukkan gejala hipertropi dan
hiperplasia, yaitu membengkaknya jaringan akar tanaman. Jaringan akar tanaman yang
bengkak tersebut banyak dikenal sebagai puru. Puru terbentuk karena terjadi pembelahan sel
dan pembesaran sel secara berlebihan pada jaringan perisikel tanaman.
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3.2

Tujuan
Adapun manfaat dalam mempelajari penyakit tanaman adalah agar praktikan dapat

mengenal jenis penyakit yang menyerang tanaman, gejala serangan, dan pengendalian
penyakit tersebut.
3.3

Tempat
Praktikum mata kuliah Dasar–Dasar Perlindungan Tanaman dilaksanakan di

Laboraturium Dasar Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh.
3.4

Alat dan Bahan


Alat yang digunakan yaitu buku gambar, dan alat tulis menulis, mikroskop.



Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu

Pertemuan
Ke-

Ordo
Capnodiales

1

2

3

3.5

Penyakit
Penyakit Embun jelaga

Nama Ilmiah
Capnodium Sp

Enterobacterialles Penyakit busuk lunak pada
worter (bakteri)
Hypocreales
Layu pada tomat

Erwinia Caratovora

Phyllachorales

Penyakit Cabai

Colletotrichum capsici

Peronosporales

Busuk Buah Kakau

Phytophthora palmivora

Glomerellales

Penyakit Pasca panen;
Antraknosa Pada buah pisang
Penyakit puru akar pada
tanaman Seledri

Colletotrichum musae

Thylenchina

Fusarium oxyporum

Meloidogyne Spp

Cara Kerja
Siapkan terlebih dahulu spesimen yang ada. Setelah itu ambil spesimen yang akan

dipraktikumkan kemudian amati bagian spesimen yang terserang penyakit. Gambarkanlah
spesimen yang telah diteliti pada buku gambar, dan ambil sedikit bagian yang terserang dan
amati di bawah Mikroskop.
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HAMA PENTING TANAMAN PERTANIAN
Serangga
Tanaman inang
Hama
Ordo Lepidoptera
Ulat Daun
Kubis, kubis bunga, lobak, dan
Kubis
sawi

Gejala Serangan
Daun berlubang-lubang, pada serangan berat tinggal tulang
daun saja.

Ulat Krop
(Crosi)

Kubis

Krop kubis berlubang-lubang.

Ulat Tanah
Ulat Tanah
Ulat Jengkal

Kubis, bawang, seledri, melon,
padi, dan lainlain (polifag)

Tanaman muda terpotong, layu terkulai, dan mati.

Tembakau, kedelai, kubis, tomat,
tanaman kacangan.
Bawang, cabai, kubis,
kacangkacangan, kapas,
tembakau, dan lainlain (polifag).

Daun bolong-bolong, kadangkadang tinggal tulang daun saja.

Ulat Grayak

Bagian daun tampak putih karena tinggal lapisan epidermis saja.
Pada serangan berat disisakan tulang daun tua saja. Malai
berwarna putih, berdiri tegak, hampa, mudah dicabut;
pangkalnya terdapat bekas gigitan ulat (beluk).
Penggerek
Padi
Daun muda menggulung, berwarna kuning kecokelatan, mudah
Batang Padi
dicabut; pangkalnya terdapat bekas gigitan ulat (sundep).
Hama Putih Padi
Tampak jalur-jalur putih tembus cahaya karena hijau daun
dimakan.
Hama Putih Padi
Daun bagian ujung menggulung; tampak adanya jalur-jalur putih
Palsu
tembus cahaya karena hijau daun dimakan.
Ulat Buah
Kapas, tomat, jagung, dan lainlain Buah muda berlubang; sebagian badan ulat sering tampak di
(polifag)
bagian luar buah yang diserang.
Ordo Hemiptera
Kacang-kacangan, kentang, dan Biji hitam, busuk, kulit biji keriput dan bercak-bercak cokelat;
Kepik hijau
lainlain (polifag)
kadang-kadang polong kempes dan gugur. Daun bintik-bintik.
Bekas isapan berwarna cokelat. Bila serangan hebat, tanaman
Kepinding
Padi
menjadi kering.
Tanah
Walang
Sangit
Walang
Sangit
Helopeltis
spp.
Penghisap
Buah Kakao

Padi, kangkung

Bulir padi tampak kecokelatan, hampa. Bila masih berisi,
kualitasnya rendah. Daun kangkung muda bintik-bintik hitam
atau kecokelatan.

Teh, kakao

Daun teh muda bercak-bercak cokelat kehitaman. Pada buah
tua terdapat bercak-bercak hitam. Pada buah muda terdapat
bercak hitam, keriput; kadang kadang buah gugur.
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Ordo Orthoptera
Belalang
bersungut
Padi
pendek
Belalang Kayu Polifag, terutama pohon jati

Daun bolong-bolong besar memanjang.
Daun bolong-bolong. Pada serangan berat, tinggal tulang daun
saja.

Belalang
Pedang
Polifag, terutama kelapa
Daun tua rusak dimakan.
(Sexava spp.)
Orong-orong
atau Anjing
Padi, kentang, tebu, dan lainlain. Tanaman merana, layu, dan mati karena diserang akarnya.
Tanah
Ordo Diptera
Daun muda berubah bentuk seperti tabung mirip daun bawang
Hama Ganjur Padi
merah dengan warna putih ungu.
Jaringan daun membesar, timbul bisulbisul bulat berwarna hijau,
Lalat bisul
Mangga
hijau kecokelatan atau keunguan. Di dalamnya sering terdapat
tempayak
Terdapat bintik-bintik putih dan alur lengkung pada kotiledon,
Tanaman kacang-kacangan,
Lalat kacang
daun pertama atau daun kedua. Akhirnya, tanaman layu dan
jagung, dan padi
mati.
Lalat
Terdapat bintik-bintik putih dan alur lengkung pada daun muda.
penggerek
Kedelai
Bila batang dibelah terdapat bekas gerakan hama berwarna
batang
cokelat, tanaman kerdil.
Lalat
Pucuk tampak layu kemudian mati (23 ruas). Bila bagian pucuk
penggerek
Kedelai
dibelah, terdapat bekas gerekan hama berwarna cokelat.
pucuk
Mangga, pisang, pepaya, jambu Bentuk buah kurang baik, benjolbenjol, busuk dan mudah rontok;
Lalat Buah
biji, jeruk, dan lain-lain
di dalamnya terdapat tempayak.
Ordo Coleoptera
Kumbang
Kelapa

Kelapa

Daun muda seperti digunting berbentuk segi tiga atau huruf V
Pelepah daun kadang kadang dimakan sehingga patah. Bila
menyerang titik tumbuh, tanaman kelapa akan mati.

Padi, jagung, tebu, pisang,
Bila uret menyerang akar, tanaman merana Serangan uret pada
kacangkacangan, jeruk, dan lainkulit batang, menyebabkan tanaman mati
lain (polifag)
Kentang, kedelai, tembakau, dan Terdapat bercak tembus cahaya pada daun Pada serangan
Oteng-oteng
kangkung.
berat tinggal tulang daun saja.
Permukaan ubi bercak-bercak cokelat kehitaman. Bila ubi
dibelah, terdapat terowongan berwarna cokelat kehitaman dan
Hama boleng Ubi jalar
mengeluarkan bau yang khas.
Kumbang
katimumul
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Kumbang
Beras, jagung
Bubuk Beras

Beras atau biji jagung bolong-bolong. Pada serangan berat bijibijian hancur atau bubuk.

PENYAKIT PENTING TANAMAN PERTANIAN
Nama
Penyakit

Penyebab dan Gejala/Tanda Penyakit

Tanaman
Inang

Penyakit Bakteri
Layu bakteri

Pseudomonas solanacearum. Tanaman layu sebagian, kemudian
seluruhnya. Serangan dimulai dari akar

Kentang,
tomat

Kanker Jeruk

Xanthomonas citri. Permukaan daun dan buah tampak becak-becak, lamalama menguning, ditengah-tengahnya bergabus kecoklat-coklatan.

Jeruk

Busuk lunak

Erwinia coratovora. Bagian tanaman yang terserang membusuk dan
mengeluarkan bau busuk.

Kubis,
kentang,
tomat

Busuk ubi

Streptomyces ipomoeae. Umbi yang terserang membusuk

Ubi jalar

Busuk hitam
(blackrot)

Xanthomonas campestris. Mula-mula menyerang daun, lalu ke tulang
daun sampai batang. Gejala pada daun berwarna hitam berbentuk huruf-V

Kubis

Penyakit
kresek

Xanthomonas oryzae. Menyerang pada pesemaian dan pada tanaman,
daun berubah warna dari hijau menjadi kekuning-kuningan seperti
mengering kena panas, yang menjalar dari ujung daun ke bawah

Padi

Penyakit Jamur
Peronosclerospora maydis. Pada tanaman yang masih muda, daun-daun
Penyakit bulai yang baru saja membuka mempunyai becak klorotis kecil-kecil. Bercak ini
(downy
berkembang menjadi jalur yang sejajar dengan tulang induk. Di waktu pagi
hari, pada sisi bawah daun terdapat lapisan beledu putih yang terdiri dari
mildew)
konidiofor dan konidiuym jamur.
Drechslera maydis. Terdapat bercak-bercak coklat kelabu pada daun atau
Hawar daun
berwarna seperti jerami, yang dapat meluas ke seluruh permukaan daun.
jagung (leaf
Jika terjadi infeksi yang berat, beberapa bercak dapat bersatu dan
membentuk jaringan mati yang lebar. Bercak terutama terdapat pada daun
blight)
bawah.
Ustilago maydis. Gejala terutama terdapat pada tongkol jagung. Biji-biji
yang terinfeksi membengkak, membentuk kelenjar (gall, cecidia). Semula
Penyakit
kelenjar berwarna putih, kemudian menjadi berwarna hitam dengan kulit
gosong (smut) yang jernih. Dengan makin membesarnya kelenjar, kelobot (pembungkus
tongkol jagung) terdesak ke samping, sehingga sebagian dari kelenjar itu
tampak dari luar.
Cercospora canescens. Pada daun terdapat bercak kebasah-basahan,
yang kemudian menjadi berwarna coklat sampai coklat kemerahan, bulat
atau kurang teratur, yang pusatnya menjadi kelabu atau putih, dikelilingi
Bercak daun oleh tepi coklat tua atau kemerahan.
Cercospora personatum, Cercospora leaf spot
(Cercospora arachidicola), Cercospora fungi (Cercospora sp.). Pada daun
terbentuk bercak-bercak bulat. Bercak memiliki halo kuning. Dari sisi atas
bercak berwarna coklat, dan dari sisi bawah tampak hitam dengan titik-titik
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hitam yang terdiri dari rumpun-rumpun konidiofor.
Antraknosa

Colletotrichum lindemuthianum. Pada semai terjadi bercak mengendap
pada keping biji dan batang muda. Pada daun terjadi bercak yang agak
memanjang, mula-mula timbul pada tulang daun pada sisi bawah.

Kacang
hijau

Drechslera oryzae. Pada daun yang sudah besar terjadi bercak-bercak
coklat memanjang. Bercak-bercak kecil berwarna coklat tua, tetapi bagian
Bercak coklat
tengahnya berwarna kuning pucat, putih kotor, coklat atau kelabu.
(brown spot)
Kadang-kadang bercak mempunyai halo kekuningan. Daun yang sakit
keras dapat menjadi kering.

Padi

Bercak coklat
sempit (narrow
brown leaf
spot)

Cercopspora janseana. Pada daun terdapat bercak-bercak sempit
memanjang, berwarna coklat kemerahan, sejajar dengan ibu tulang daun.
Pada serangan yang berat bercak-bercak terdapat pada upih daun,
batang, dan bunga.

Padi

Penyakit blas
(blast)

Pyricularia oryzae. Gejala pada daun berbentuk bercak-bercak jorong
dengan ujung meruncing. Pusat bercak berwarna kelabu atau keputihputihan dan biasanyan mempunyai tepi coklat atau coklat kemerahan.
Pada daun tua bercak agak kecil, dan lebih bulat.

Padi

Hawar upih
daun (sheath
blight)

Rhizoctonia solani. Pada upih daun dan batang terdapat bercak-bercak
besar, bertepi tidak teratur, berbentuk jorong dengan tepi coklat
kemerahan, sedang pusatnya berwarna seperti jerami, oker muda atau
kuning kehijauan.

Padi
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