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1. Pendahuluan 
 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana sebagian besar 
penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, termasuk di Provinsi 
Jawa Tengah. Satu hal yang menjadi musuh utama yang terus dihadapi oleh petani 
pada umumnya dan secara khusus di Jawa Tengah adalah Organisme Pengganggu 
Tanaman (OPT), yang lebih dikenal dengan sebutan hama. Ada berbagai jenis 
hama yang ada di wilayah pertanian Jawa Tengah, salah satu yang dirasakan 
sangat merugikan petani adalah hama wereng batang coklat.  

Keterlambatan penanganan serangan hama wereng batang coklat di Jawa 
Tengah berakibat 28 Kabupaten dan para petani mengalami kerugian sebesar 
sembilan puluh miliar rupiah. Serangan wereng batang coklat yang terdeteksi 
mencakup areal enam ribu hektar.  Meluasnya hama wereng batang coklat itu 
diduga akibat pola tanam yang tidak terkontrol oleh petugas pertanian di 
lapangan. Cakupan daerah serangan wereng batang coklat yang paling parah 
justru terjadi di sentra pertanian padi yang meliputi Kabupaten Klaten, Sragen, 
Sukoharjo, Boyolali, Purworejo, dan Pekalongan [1]. 

Untuk membantu dalam proses penanggulangan serangan wereng batang 
coklat yang sudah semakin luas maka perlu dibuat model yang dapat memberikan 
peramalan dengan memanfaatkan data-data yang sudah ada untuk meramalkan 
kemungkinan terjadi kembali serangan hama wereng yang serupa. Selama ini 
penanggulangan hama wereng batang coklat hanya dengan memberikan 
penyuluhan kepada petani bagaimana cara memberantas hama wereng dan tidak 
jarang yang tetap mengalami kerugian yang cukup besar karena serangan wereng 
batang coklat. 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah agraris di Jawa Tengah, 
sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kabupaten Boyolali adalah bertani. 
Daerah penghasil beras di Jawa Tengah  yang dikenal dengan sebutan segitiga 
emas meliputi Surakarta, Klaten dan Boyolali. Serangan wereng batang coklat 
merupakan serangan hama yang tidak boleh dianggap kecil. Karena kerugian yang 
diakibatkan cukup besar dan terdapat di salah satu daerah lumbung padi di Jawa 
Tengah, maka dipilih studi kasus peramalan serangan wereng batang coklat di 
Kabupaten Boyolali.  

Berdasarkan latar belakang masalah dan data tersebut, maka dilakukan 
penelitian tentang peramalan serangan wereng batang coklat pada komoditas padi 
di daerah pertanian Kabupaten Boyolali dengan menggunakan polinomial newton 
dan advance exponential smoothing untuk meramalkan serangan wereng batang 
coklat. Fakta yang ditemukan di lapangan adalah data yang didapatkan tidak 
lengkap, sehingga perlu dilakukan interpolasi terlebih dahulu untuk menaksir nilai 
tengahan di antara data yang sudah ada. Setelah data diinterpolasi kemudian 
dilakukan peramalan menggunakan advance exponential smoothing sehingga 
tercapai hasil peramalan yang dibutuhkan. Tujuannya untuk memberikan suatu 
peramalan sebagai informasi bagi petani tentang kemungkinan adanya serangan 
wereng batang coklat dan memberi gambaran hasil peramalan tersebut sehingga 
dapat memberikan peringatan dini mengenai pencegahan dan penanggulangan 
serangan wereng batang coklat. Polinomial newton digunakan untuk 
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membangkitkan data yang tidak tersedia, sedangkan advance exponential 
smooting digunakan untuk menghaluskan data time series dan peramalan. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
 

Dalam penelitian tentang Model Prediksi Produksi Panen Komoditas Padi 
Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Kabupaten 
Sukoharjo), dijelaskan bahwa  hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, 
irigasi, dan curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi di Kabupaten 
Sukoharjo. Analisis hubungan antara variabel luas lahan, irigasi, dan tenaga kerja 
dapat dilihat pada persamaan regresi linier berganda yang terbentuk [2]. 

Penelitian lainnya yang pernah dilakukan tentang Metode SARIMA Untuk 
Meramalkan Produksi Padi dengan Indikator Curah Hujan Kabupaten Boyolali 
Jawa Tengah Periode 2012. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk 
mencari perhitungan peramalan yaitu menggunakan Model SARIMA. Penelitian 
ini membahas tentang Model SARIMA dalam peramalan produksi padi yang 
dipengaruhi oleh curah hujan. Pada penelitian ini hasil yang diproses dengan 
menggunakan metode SARIMA dapat meramalkan jumlah produksi padi di 
Kabupaten Boyolali Jawa Tengah berdasarkan curah hujan yang terjadi [3]. 
 Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan tersebut  maka peneliti 
menggunakan metode peramalan dengan model lain, yaitu dilakukan penelitian 
menggunakan polinomial newton dan advance exponential smoothing untuk 
mendapatkan peramalan yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan diharapkan 
dapat memberikan hasil peramalan serangan wereng batang coklat di Kabupaten 
Boyolali. 
 Penelitian yang dilakukan membahas tentang hama wereng batang coklat, 
yang merupakan salah satu hama atau organisme pengganggu tanaman. 
Dalam pertanian, hama adalah organisme pengganggu tanaman yang 
menimbulkan kerusakan secara fisik, dan ke dalamnya praktis adalah semua 
hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian. Contoh hama yang sering 
menyerang tumbuhan padi antara lain : (1) tikus sawah, (2) walang sangit, (3) 
wereng, (4) penggerek batang padi, (5) ulat, (6) belalang, (7) blas dan lain 
sebagainya. Hama merusak tanaman secara langsung, yaitu menyerang bagian-
bagian tanaman seperti (1) akar, (2) batang, (3) daun, (4) bunga, (5) buah atau 
tanaman seluruhnya. Pengertiannya adalah bahwa ada jenis hama yang menyerang 
satu bagian tanaman, atau menyerang bagian tanaman tertentu, namun 
mengakibatkan tanaman tidak dapat dipanen. Sebagai contoh adalah hama 
penggerek batang padi kuning Tryporyza incertulas yang menyerang titik tumbuh 
tanaman padi. Akibatnya akan timbul gejala mati pucuk (dead heart) atau sundep 
pada tanaman padi pada fase pertumbuhan vegetatif. Pada fase generatif, hama ini 
menimbulkan gejala beluk, yaitu bulir-bulir tanaman padi yang terserang akan 
tegak, kosong dan berwarna keabu-abuan. Tanaman padi yang terserang hama 
tersebut tidak akan pernah diharapkan hasilnya [4].  
 Permasalahan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) merupakan 
kendala utama dalam peningkatan dan pemantapan produksi tanaman pangan. 
Salah satu OPT pada tanaman adalah hama wereng batang coklat. Saat ini hama 
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wereng batang coklat (WBC) atau Nilaparvata lugens menjadi ancaman serius 
bagi ketahanan pangan (menyerang padi). Wereng batang coklat adalah salah 
satu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan, terutama di Asia 
Tenggara dan Asia Timur. Serangga kecil ini menghisap cairan tumbuhan dan 
sekaligus juga menyebar beberapa virus (terutama reovirus) yang menyebabkan 
penyakit tungro. Dalam perkembangan hidupnya, wereng batang coklat 
mempunyai tiga stadium pertumbuhan yaitu stadium telur, nimfa dan dewasa. 
Wereng batang coklat berkembangbiak secara sexual, masa pra penelusuran 3-4 
hari untuk brakiptera (bersayap kerdil) dan 3-8 hari untuk makroptera (bersayap 
panjang). Telur biasanya diletakkan pada jaringan pangkal pelepah daun, tetapi 
kalau populasinya tinggi, telur diletakkan di ujung pelepah dan tulang daun. Telur 
diletakkan berkelompok, satu kelompok telur terdiri dari 3-21 butir.  Satu ekor 
betina  dapat  meletakkan  telur  100-500  butir. Telur menetas setelah 7-10 hari. 
Muncul wereng muda yang disebut nimfa dengan masa hidup 12-15 hari dan 
setelah fase ini menjadi wereng dewasa [5]. Data nyata serangan wereng batang 
coklat ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Data Serangan Wereng Batang Coklat [4] 

No Tahun Serangan 
wbc 

1 2001 82 
2 2002 79 
3 2003 4 
4 2004 4 
5 2005 13 
6 2006 30 
7 2007 5 
8 2008 - 
9 2009 - 

10 2010 3420 
 

Pada tahun 1997 produksi padi kembali naik menjadi 5,214 t/ha, lalu 
kembali menurun pada tahun 1998 menjadi 5,014 t/ha dan tahun 1999 produksi 
padi naik menjadi 4,997 t/ha [6]. Fluktuasi produksi padi yang cenderung 
menurun setiap tahunnya tidak terlepas dari pengaruh faktor penyempitan lahan 
pertanian, penyimpangan iklim, ketersediaan tenaga kerja, irigasi dan serangan 
OPT. Upaya peningkatan produksi padi telah dilakukan pemerintah dengan 
berbagai cara, namun lemahnya teknologi pendukung menjadi salah satu kendala 
peningkatan produksi padi. Produksi padi yang cenderung  menurun setiap 
tahunnya berdampak buruk terhadap berbagai sektor, mulai dari sektor ketahanan 
pangan hingga sektor ekonomi. Hasil produksi padi yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pasar mengakibatkan kelangkaan beras yang akan mempengaruhi 
kecukupan konsumsi gizi penduduk Indonesia [7]. 

Metode peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
polinomial newton dan advance exponential smoothing, dijelaskan sebagai 



4 

berikut. Interpolasi adalah taksiran harga-harga di antara titik-titik diskrit di dalam 
bentangan data yang benar-benar tepat dan pendekatannya adalah mencari kurva 
tunggal atau sederetan kurva yang tepat melalui titik-titik tersebut. Ekstrapolasi 
adalah taksiran harga-harga di luar batas data yang diamati. Interpolasi merupakan 
suatu metode matematis yang ada untuk menentukan titik-titik antara n buah titik 
dengan menggunakan suatu fungsi pendekatan tertentu. Metode Interpolasi terdiri 
dari : 1) Interpolasi Linier; 2) Interpolasi Kuadratik; 3) Interpolasi Polinomial; dan  
4) Interpolasi Lagrange. Interpolasi Poliomial Newton merupakan suatu metode 
yang dapat digunakan untuk mencari nilai di antara data yang ada. Misalnya, jika 
data yang tersedia adalah hanya data untuk tahun 2000 dan 2005, maka dapat 
ditentukan data untuk tahun di antaranya. Bentuk persamaan  polinomial newton 
ditunjukkan pada Persamaan 1 [8]. 
 
Pn(x) = f(x) + (x – x0) f[x1,x0] + (x – x0)(x – x1) f[x2,x1,x0] + (x – x0)(x – x1) 
  … (x – xn-1) f[xn,xn-1,…,x1,x0]               (1) 
 
Dengan beda terbagi ditampilkan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2 Beda Terbagi Ketiga Polinomial Newton [9] 
I xi yi = f(xi) ST-1 ST-2 ST-3 
0 x0 f(x0) f[x1, x0] f[x2, x1 ,x0] f[x3, x2 ,x1 ,x0] 
1 x1 f(x1) f[x2, x1] f[x3, x2 ,x1]  
2 x2 f(x2) f[x3, x2]   
3 x3 f(x3)    

 
 Advance exponential smoothing merupakan suatu teknik yang dapat 
digunakan untuk menghaluskan data time-series sehingga dihasilkan penampakan 
dan impresi pada pergerakan jangka panjang secara keseluruhan data. Advance 
exponential smoothing merupakan ramalan penghalusan eksponential sederhana 
dengan penambahan suatu faktor penyesuaian trend. Bentuk advance exponential 
smoothing ditunjukkan pada Persamaan 2 [9]. 
  AF t+1 = F t+1 + T t+1                        (2) 
  F t+1 = α Dt + (1-α) Ft               (3) 

F t+1 = Ramalan untuk periode berikutnya 
α = Bobot atau konstanta penghalus 
Dt = Permintaan aktual (periode sekarang) 
Ft = Ramalan yang telah ditentukan sebelumnya (periode sekarang) 

  T t+1 = β(F t+1 - Ft) + (1-β) Tt               (4) 

β    = Bobot atau konstanta penghalus tren. 
T1   = Faktor tren periode terakhir 
 
 Penelitian yang dilakukan mengambil studi kasus di daerah Kabupaten 
Boyolali. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Kabupaten yang berada di 
wilayah provinsi Jawa Tengah, dengan ibukota Boyolali. Kabupaten Boyolali 
merupakan salah satu lumbung padi di wilayah Provinsi  Jawa Tengah. Hal ini 
didukung dengan wilayah dan letak geografis  Kabupaten Boyolali dimana 
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memiliki luas wilayah kurang lebih 101.510.0965 ha atau kurang 4,5 % dari luas 
Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Boyolali terletak antara 110,220 BT – 
110,500 BT dan 7,360 LS – 7,710LS, dengan ketinggian antara 100 meter sampai 
dengan 1.500 meter dari permukaan laut. Sebelah timur dan selatan merupakan 
daerah rendah, sedangkan sebelah utara dan barat merupakan daerah pegunungan. 
Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 101.510,0965 Ha,  terdiri dari : 1) Tanah 
sawah sekitar 23.287,4945 Ha (23,0 %); 2) Tanah kering sekitar 56.186,0830 Ha 
(55,3 %); dan 3) Tanah lain sekitar 22.036,5190 Ha (21,7 %) [10]. 
 
3. Metode Penelitian 

 
Pada penelitian ini, wilayah pengambilan data adalah wilayah Kabupaten 

Boyolali. Data yang dibutuhkan dikumpulkan untuk membuat model peramalan, 
kemudian data-data yang diperoleh akan diproses dan diubah menjadi data digital 
yang kemudian akan menghasilkan analisis data yang nantinya dapat digunakan 
dalam model peramalan. Penelitian yang dilakukan menjadi lima tahapan, yaitu : 
1) Rumusan masalah;  2) Pengumpulan data; 3) Input data dan analisis data; 4) 
Perhitungan dan pemprograman; dan 5) Implementasi dan analisis hasil [3]. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Tahapan Penelitian [3] 
 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap 
rumusan masalah melihat apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang 
dilakukan, yaitu : 1) Bagaimana penggunaan polinomial newton untuk 
membangkitkan data serangan wereng batang coklat yang hilang atau tidak 
ditemukan pada tahun 2008 dan 2009; dan 2) Bagaimana penggunaan advance 
exponential smoothing untuk peramalan serangan wereng batang coklat tahun 

Rumusan Masalah 

Pengumpulan Data 

Input Data dan 
Analisis Data 

Perhitungan dan 
Pemrograman 

Implementasi dan 
Analisis Hasil 
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2011-2013 dan menampilkan hasil peramalan dalam bentuk tabel dan visualisasi 
dalam bentuk grafik . Tahap pengumpulan data; Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penelitian adalah sebagai berikut : 1) Riset terhadap sistem sekarang, infomasi 
serangan wereng batang coklat diperoleh dengan mempelajari formulir 
pemasukan data  atau layar pemasukan data, laporan-laporan yang tersedia, serta 
dokumentasi yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali; dan 2) Observasi 
lapangan, untuk mendukung data dan informasi yang diperoleh, maka dilakukan 
observasi lapangan berupa kunjungan ke lapangan dengan mengamati segala hal 
yang berhubungan dengan analisis untuk peramalan. Tahap input data dan 
analisis data; Setelah data yang dibutuhkan diperoleh dari hasil survei, 
selanjutnya dilakukan suatu proses penyaringan terhadap data-data yang ada 
sehingga menjadi sebuah data yang lebih spesifik dan lebih mudah dipahami. 
Hasil data yang diproses kemudian diubah dalam bentuk digital (digitalisasi data). 
Tahap selanjutnya, perhitungan dan pemrograman dijelaskan sebagai berikut. 
Gambar 2 menunjukkan tahap perhitungan dan pemrograman terdiri dari proses 
input data dan variabel yang digunakan untuk mendukung hasil peramalan 
serangan wereng batang coklat. Analisis awal pada tahap ini menggunakan 
polinomial newton yang akan digunakan untuk membangkitkan data yang tidak 
tersedia. Kemudian proses selanjutnya yang dilakukan adalah data  diolah dalam 
bentuk grafik yang diproses menggunakan advance exponential smoothing 
sehingga didapatkan hasil peramalan serangan wereng batang coklat. 
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Gambar 2 Analisis Menggunakan Polinomial Newton dan Advance Exponential Smoothing 
 

 Tahap akhir adalah Implementasi dan Analisis Hasil dilakukan untuk 
melihat kesimpulan akhir dari analisis, dan melihat apakah penggunaan 
polinomial newton dan advance exponential smoothing dapat memberikan hasil 
sesuai dengan yang diinginkan. 

 
4. Hasil Dan Pembahasan 

 
Setelah proses analisis dilakukan, selanjutnya akan dibahas hasil 

perhitungan dan  peramalan yaitu visualisasi dalam bentuk grafik menggunakan 
polinomial newton dan advance exponential smoothing. Pada tahapan ini terdapat 
beberapa aktifitas yang dilakukan sehubungan dengan analisis data dan 
peramalan. Langkah pertama adalah melakukan pemanggilan data untuk 
menentukan nilai variabel yang akan digunakan yaitu data serangan wereng 
batang coklat tahun 2001-2010 yang sudah dirubah dalam bentuk data digital 
dalam format excel. Analisis awal pada penelitian ini menggunakan polinomial 
newton yang akan digunakan untuk membangkitkan data yang tidak tersedia.  
 Data nyata serangan wereng batang coklat di Kabupaten Boyolali tahun 
2001-2010 akan digunakan sebagai masukan proses peramalan. Tabel 1 
menunjukkan ada data yang kosong yaitu data nyata tahun 2008 dan 2009 tidak 

Tentukan titik x, y dan 
hitung nilai Ft 

END 

Tampilkan nilai Ft 

START 

Input data 

Tentukan 4 titik x1,x2,x3,x4 dan 
Hitung nilai a0,a1,a2,a3 

Tentukan titik x dan  
hitung nilai y 

Input nilai titik terbaru 
ke dalam data 
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didapatkan. Untuk membangkitkan data yang hilang maka dilakukan interpolasi 
dan ekstrapolasi menggunakan polinomial newton. 

Untuk memenuhi interpolasi polinomial pada Persamaan 1, maka perlu 
dilakukan diferensi yang dinamakan polinomial interpolasi diferensi terbagi 
newton. Dalam Persamaan 1 tidak perlu titik-titik data berspasi sama atau harga-
harga absis dalam urutan menaik, sehingga polinomial interpolasi terbagi newton 
orde ketiga ditunjukkan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 Hasil Perhitungan Beda Terbagi Ketiga Polinomial Newton 
xi yi = f(xi) ST-1 ST-2 ST-3 

2003 4.00 0.00 0.08 27.08 
2004 4.00 0.33 189.67  
2007 5.00 1338.33   
2010 3420.00    

 
Dengan menggunakan Persamaan 5 dan data pada Tabel 3, dilakukan proses 

interpolasi dengan  perhitungan sehingga didapatkan data tahun 2008 : 
 

f(x) = (x2- 4006.659148x+ 4013330.41010).(x- 2007.33788819350).27             (5) 
 
f(2008) =   545.60 ≈ 546 

 
Hasil interpolasi data di tahun 2008 diperoleh dengan perhitungan 

menggunakan data nyata pada Tabel 1. Hal yang sama juga dilakukan dalam 
proses ektrapolasi pada tahun 2009, tetapi diferensi dilakukan dengan taksiran 
harga di luar titik yang ada. Untuk data tahun 2009 dilakukan ekstrapolasi dengan 
menghilangkan data tahun 2010 karena nilai data yang terlalu tinggi, sehingga 
dihasilkan polinomial interpolasi terbagi newton orde ketiga yang ditunjukkan 
pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Hasil Perhitungan Beda Terbagi Ketiga Polinomial Newton 
xi yi = f(xi) ST-1 ST-2 ST-3 

2001 82.00 -39.00 10.88 -2.17 
2003 4.00 4.50 -2.13  
2005 13.00 -4.00   
2007 5.00    

 
Ekstrapolasi dilakukan agar data yang akan ditaksir memiliki tren. Dengan 

menggunakan Persamaan 6 dan data pada Tabel 4, dilakukan proses ekstrapolasi 
sehingga data  tahun 2009 diperoleh : 

 
f(x) = (x – 2002.79807212750)(x – 2004.26507598852)(x – 2006.950676 
            76877)(-2.17)               (6) 
 
f(2009) =  -124.40 ≈ -124 
 



9 

Dengan menggunakan polinomial newton yang ditunjukkan pada 
Persamaan 5 dan Persamaan 6, didapatkan secara data, serangan hama wereng 
untuk tahun 2001-2010 ditunjukkan pada Tabel 5. 

 
Tabel 5 Hasil Interpolasi Dan Ekstrapolasi 

Tahun Data Nyata 
2001 82.0 
2002 79.0 
2003 4.0 
2004 4.0 
2005 13.0 
2006 30.0 
2007 5.0 
2008 546.0 
2009 -124.0 
2010 3420.0 

 
Data 2008 dan 2009 yang telah dimasukkan ke dalam data nyata kemudian 

digunakan dalam peramalan dengan menggunakan advance exponential 
smoothing. Proses peramalan serangan wereng batang coklat diperoleh : 

 
F t+1 = 0.23 (1226) + (1-0.23)992.8661 = 1046.4869          (7) 
T t+1  = 0.8 (1046.4869-992.8861) + (1-0.8) 233.10 = 89.52         (8) 
 
A(2013) = 1046.4869 + 89.52 = 1136.0043           (9) 
 
Dengan menggunakan advance exponential smoothing pada Persamaan 7, 

Persamaan 8 dan Persamaan 9, diperoleh hasil peramalan serangan wereng batang 
coklat di Kabupaten Boyolali tahun 2011-2013 yang ditunjukkan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6 Hasil Peramalan Serangan Wereng Batang Coklat 

Tahun Data Nyata Hasil Peramalan 
2001 82.0  
2002 79.0 82.0000 
2003 4.0 80.7580 
2004 4.0 49.1933 
2005 13.0 36.0167 
2006 30.0 31.8225 
2007 5.0 34.7512 
2008 546.0 23.9780 
2009 -124.0 242.8010 
2010 3420.0 54.9083 
2011 - 1460.2697 
2012 - 1225.9700 
2013 - 1136.0043 

 
Tabel 6 merupakan hasil peramalan serangan wereng batang coklat 

menggunakan advance exponential smoothing. Hasil peramalan didapatkan dari 
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tahun 2011-2013 dengan proses trial-error untuk α = 0.23 dan β= 0.8 dimana 
mean of the squared error (MSE) = 3,2 %. 
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Gambar 3 Grafik Hasil Peramalan Serangan Wereng Batang Coklat Tahun 2011-2013 

 
Gambar 3  menunjukkan grafik hasil peramalan serangan wereng batang 

coklat di Kabupaten Boyolali tahun 2011-2013. Hasil peramalan menunjukkan 
bahwa tahun 2011 serangan wereng batang coklat lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa serangan wereng batang coklat tahun 2013 mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, tetapi jumlah serangan masih 
dikategorikan tinggi jika melihat data 10 tahun terakhir yang ada. 

 
5. Simpulan 

 
Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan: 1) penanggulangan serangan hama wereng 
batang coklat dapat dilakukan dengan membuat model peramalan sehingga dapat 
membantu Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali untuk melakukan penanganan 
hama yang akan terjadi serta dapat membantu petani untuk meminimalisir 
kerugian yang akan dialami; dan 2) peramalan dapat menjadi peringatan dini 
untuk semua pihak sehingga siap dalam menghadapi serangan hama wereng 
batang coklat yang akan terjadi di Kabupaten Boyolali. Sebagai saran 
pengembangan pada penelitian selanjutnya maka perlu ditambahkan variabel yang 
dapat memperkuat hasil peramalan dan mencari faktor yang dapat mendukung 
peramalan serangan wereng batang coklat. 
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