
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari dua sumber data, 

yaitu data hasil pengamatan selintas dan pengamatan utama. Kedua pengamatan ini 

dilakukan dari mulai penanaman sampai pada saat panen. 

 

4.1. Pengamatan Selintas 

 Pengamatan selintas dalam penelitian ini adalah pengamatan yang ditujukan 

untuk melengkapi informasi yang berhubungan dengan pengamatan utama. 

Pengamatan selintas meliputi:  keadaan suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, 

jumlah hari hujan, vegetasi tanaman di sekitar lokasi penelitian selama penelitian 

berlangsung. 

Pada penelitian ini gandum yang ditanam di dataran rendah pada lokasi dengan 

ketinggian tempat ±13 meter di atas permukaan laut (m dpl). Lahan yang digunakan 

pada penelitian ini sebelumnya ditanami jagung (untuk petak ulangan 1 dan 2) dan 

lahan bekas tanaman  padi (untuk petak ulangan 3). Tanaman yang ada di sekitar 

lahan penelitian adalah padi, pisang, ketela pohon dan jagung. Data cuaca selama 

penelitian berlangsung disajikan pada (Tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1. Kondisi Rata-Rata Cuaca Selama Penelitian Di Dataran Rendah  

Bulan Suhu 

Udara 

Minimum 

(
o
C) 

Suhu 

Udara 

Maksimum 

(
o
C) 

Kelembaban 

Udara 

(%) 

Curah 

Hujan 

(mm) 

Jumlah 

Hari 

Hujan 

(Hari) 

Agustus 2013    19,4 35,0 63,9 89,5 8 

September 

2013 23,0 36,0 63,4 178,9 

 

10 

Oktober 2013 23,6 36,2 65,3 187,8 11 

November 

2013    35,3 35,3 72,6 135,2 

 

14 

Sumber:   Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang 
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Gandum yang ditanam di dataran tinggi pada lokasi dengan ketinggian tempat 

±1600 m dpl. Lahan yang digunakan pada penelitian ini sebelumnya ditanami 

kentang. Lahan di sekitarnya ditanami kubis dan rumput benggala. Data cuaca selama 

penelitian berlangsung disajikan pada (Tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2. Kondisi Rata-Rata Cuaca selama Penelitian Di Dataran Tinggi 

Bulan Suhu 

Udara 

Minimum 

(
o
C) 

Suhu 

Udara 

Maksimum 

(
o
C) 

Kelembaban 

Udara 

(%) 

Curah 

Hujan 

(mm) 

Jumlah 

Hari 

Hujan 

(Hari) 

September 

2013 
12,23 22,50 75 112,7 2 

Oktober 

2013 
13,25 23,79 78 181.2 7 

November 

2013 
12,60 21,00 75,5 215,9 18 

Desember 

2013 
12,42 20,74 73 198,3 24 

Januari 

2014 
12,13 20,13 74,2 221,6 31 

Sumber:  Balai Penyuluhan Pertanian, kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 

 

Suhu minimum dan suhu maksimum udara selama penelitian berlangsung di 

dataran rendah antara 19,4
o _ 

36,2
o
 C (Tabel 4.1). Dengan keadaan suhu dan 

kelembaban udara pada lahan ini memungkinkan untuk kehidupan dari hama 

tanaman. Wiese (1987) menyatakan bahwa suhu optimum dari patogen penyakit 

tanaman adalah 14,3
o
 – 22,5

o 
C. Keadaan suhu di dataran rendah ini berada di atas 

suhu optimum bagi pertumbuhan patogen penyakit, sehingga tidak terdapat serangan 

dari patogen penyakit selama penelitian berlangsung.  

Suhu minimum dan suhu maksimum udara selama penelitian berlangsung di 

dataran tinggi antara 12,13
o
 – 23,79

o 
C. Keadaan suhu udara dan kelembaban udara 

pada lahan ini memungkinkan untuk kehidupan dari hama dan patogen penyakit, 

sehingga pada penelitian di dataran tinggi ditemukan serangan dari hama dan patogen 

penyakit. 
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4.2. Pengamatan Utama 

 Pengamatan hama dilakukan mulai dari stadia 1 sampai dengan stadia 11.4 

menurut skala pertumbuhan Feekes. Pengamatan meliputi jenis hama yang 

ditemukan, gejala yang terlihat dan kapan pertama kali hama tersebut ditemukan. 

 

Tabel 4.3. OPT, Gandum yang Diuji, Stadia dan Persentase Serangan selama        

Penelitian di Dataran Rendah 

 

OPT Tanaman Gandum Stadia Menurut 

Skala Feekes 

Persentase 

Serangan 

Jangkrik G1 1 – 3 94,7% 

  G2 7,6% 

Varietas Selayar 50% 

Belalang G2 2 - 10.5 33,3% 

G6 69,2% 

G9 43,7% 

G13 77,7% 

Varietas Jarissa 100% 

Kepik coklat G3 10 – 11.1 33,3% 

G5 25% 

G8 64,7% 

Walang sangit G2 11.1 -11.2 30% 

G4 57,1% 

G6 75% 

G8 29% 

G9 21,4% 

G10 41,1% 

G13 28,5% 

Kepik hijau 

 

 

 

 

 

G2 11.1- 11.3 

 

 

 

 

 

20% 

G4 42,8% 

G5 8,3% 

G11 40% 

Varietas Dewata 25% 

Aphid Varietas Nias 11.1 – 11.3 7,69% 
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Tabel 4.4. OPT, Gandum yang Diuji, Stadia dan Persentase Serangan selama                  

Penelitian di Dataran Tinggi 

OPT Tanaman Gandum Stadia Menurut 

Skala Feekes 

Persentase 

Serangan 

Belalang G1 2 – 10.5 55,28% 

G3 34,42% 

G4 20% 

G5 17,64% 

Varietas Selayar 10,4% 

Ulat jengkal G4 4 – 10 46,4% 

G5 36,13% 

G6 53,38% 

G11 53,04% 

G12 37,39% 

Varietas Jarissa 31,89% 

Walang sangit G2 11.1 – 11.2 59,5% 

G3 66,39% 

G5 77,3% 

G8 70,49% 

G11 46,95% 

G13 65,21% 

Kepik hijau G5 11.1 – 11.3 14,28% 

G7 22,6% 

G8 10,65% 

Varietas Jarissa 6,03% 

Varietas Nias 16,03% 

Ulat grayak 

 

 

 

 

G3 11.2 – 11.3 

 

 

 

2,45% 

G5 4,2% 

G8 9,83% 

G11 15,65% 

Varietas Nias 6,1% 
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Pada penelitian di dataran rendah ditemukan beberapa serangan hama di 

berbagai stadia perkembangan tanaman gandum. Hama yang muncul pertama kali 

yaitu jangkrik pada stadia 1-3. Cara pengendalian hama jangkrik menurut dapat 

dilakukan dengan musuh alami yaitu burung pemakan serangga. Pada stadia 2-10.5 

terdapat serangan dari hama belalang. Cara pengendalian dari hama belalang dapat 

dilakukan dengan memasang jaring disekitar lahan tanaman gandum. Pada stadia 10 – 

11.1 terdapat serangan dari kepik coklat, stadia 11.1 -11.2 terdapat serangan dari 

hama walang sangit, pada stadia 11.1- 11.3 terdapat serangan dari hama kepik hijau. 

Cara pengendalian dari kepik coklat, walang sangit dan kepik hijau hampir sama 

yaitu dengan melakukan penanaman serempak, pengumpulan hama secara manual     

kemudian di musnahkan serta menggunakan pestisida apabila serangan telah 

melampaui batas ambang kendali. Pada stadia 11.1-11.3 terdapat pula serangan dari 

hama aphid. Cara pengendalian dari hama aphid dapat dilakukan dengan melepaskan 

musuh alaminya yaitu kumbang koksi di sekitar lahan gandum (Surachman dan 

Widada, 2007)  

Pada penelitian di dataran tinggi ditemukan hama yang tidak ditemukan di 

dataran rendah. Hama tersebut adalah Ulat jengkal yang mulai meyerang pada stadia 

4-10 dan hama ulat grayak yang menyerang tanaman gandum pada stadia 11.2-11.3. 

Menurut Surachman dan Widada (2007) pengendalian hama ulat jengkal dan ulat 

grayak dapat di lakukan dengan cara tanam serentak dan dilakukan pergiliran tanam 

untuk memutus mata rantai penyebaran ulat. Pengendalian mekanis dengan 

menggunakan tangan dilakukan ketika populasi ulat masih sedikit. Ketika populasi 

bertambah, digunakan insektisida selektif. Pengendalian biologi dengan 

menggunakan ulat sakit yang dgerus kemudian cairannya disemprotkan dengan air. 
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Tabel 4.5. Daftar Nama Hama yang Ditemukan di Lokasi Penelitian 

Nama Daerah Famili Ordo 

Jangkrik Gryllidae Orthoptera 

Belalang hijau Acrididae Orthoptera 

Walang sangit Alydidae Hemiptera 

Kepik hijau Pentatomidae Hemiptera 

Kepik coklat Rophalidae Hemiptera 

Ulat jengkal Geometridae Lepidoptera 

Ulat grayak Noctuidae Lepidoptera 

Kutu daun Aphididae Homoptera 

 

Tabel 4.6. Stadia Hama yang Menyerang Tanaman Gandum 

Hama Stadia Hama Saat Menyerang 

Tanaman 

Jangkrik Imago 

Belalang hijau Imago 

Walang sangit Imago 

Kepik hijau Imago 

Kepik coklat Imago 

Ulat jengkal Larva 

Ulat grayak Larva 

Kutu daun Nimfa – Dewasa 

 

4.2.1.  Jangkrik (Orthoptera: Gryllidae) 

Pada penelitian di dataran rendah ditemukan serangan jangkrik pada stadia 1 

sampai 3 (menurut skala Fekees) yang berupa bekas gigitan yang memotong bagian 

tanaman gandum setelah berkecambah (Gambar 4.1), sehingga menyebabkan 

kematian pada tanaman yang diserang. Jangkrik menyerang tanaman gandum dari 

stadia pertama hingga stadia ketiga. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Umiarsih 

(2011) bahwa hama jangkrik  lebih menyukai tanaman muda dan bagian yang dekat 

dengan tanah. 

Tanaman gandum yang diserang adalah galur G1, G6 dan varietas Selayar. 

Serangan jangkrik yang relatif tinggi terdapat pada galur G1 dengan serangan sebesar 
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94,7% dan serangan jangkrik menyebabkan kematian pada tanaman gandum yang 

baru saja berkecambah.  Galur dan varietas yang terserang jangkrik karena lahan 

yang digunakan untuk penelitian merupakan bekas dari tanaman jagung dimana  

jangkrik merupakan salah satu hama dari tanaman jagung (Van der Laan, 1981). 

Jangkrik tidak ditemukan pada penelitian di dataran tinggi diduga karena suhu 

yang tidak optimal untuk perkembangan  dari jangkrik. Hal ini sesuai dengan 

Sulistyowati (2012) yang menyatakan bahwa suhu optimum perkembangan dari 

jangkrik adalah 26
0
C – 33

0
C. Dari hasil penelitian ini jangkrik berpotensi menjadi 

hama penting pada tanaman gandum di dataran rendah. 

 

 

Gambar 4.1. Tanaman Gandum yang Diserang  Jangkrik 
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Gambar 4.2. Jangkrik 

4.2.2.  Belalang (Orthoptera: Acrididae: Acridinae) 

Belalang ditemukan menyerang tanaman gandum di dataran rendah dan 

dataran tinggi pada stadia 2 – 10.5. Gejala serangan berupa terdapatnya bekas gigitan 

berbentuk sobekan bergerigi tak beraturan (Gambar 4.5 dan 4.6) sehingga 

menyebabkan daun habis dan hanya menyisakan tulang daunnya. Di dataran rendah 

terdapat gejala serangan hama belalang pada galur G2, G6, G9, G13 dan varietas 

Jarissa sedangkan di dataran tinggi serangan terjadi pada galur G1, G3, G4, G5 dan 

varietas Selayar. Persentase dari serangan belalang  yang relatif  tinggi di lokasi  

dataran  rendah ditunjukkan pada varietas Jarissa dengan serangan sebesar 100%. 

Persentase serangan  belalang di dataran rendah yang relatif tinggi diduga disebabkan 

oleh adanya tanaman padi yang telah dipanen di sekitar lahan penelitian sehingga 

belalang bermigrasi mencari makanan lain yang berada didekatnya untuk bertahan 

hidup serta lahan yang digunakan pada penelitian merupakan lahan bekas tanaman 

jagung. Karena belalang termasuk hama padi sehingga memungkinkan hama belalang 

juga menyerang tanaman gandum. Sudarsono, dkk (2005), menyatakan bahwa 

belalang termasuk hama dari tanaman padi dan jagung. Serangan  belalang yang  

relatif tinggi terdapat di lokasi dataran tinggi pada galur G1, yaitu 55,28%. Hal ini 

diduga karena galur  ini merupakan tanaman tepi. 

Serangan belalang yang terjadi pada penelitian ini tidak terdapat pada semua 

galur dan varietas. Hal ini diduga karena adanya pertumbuhan tanaman gandum yang 

tidak serempak sehingga belalang akan memilih tanaman tepi untuk dijadikan 

makanannya. Jago (1971, dalam Borror 1992) menyatakan bahwa belalang 

menyerang tanaman tepi yang paling rimbun. 

Serangan belalang terdapat pada dataran rendah dan dataran tinggi serta 

memiliki persentase serangan yang relatif tinggi. Dari hasil penelitian ini belalang 

berpotensi menjadi hama penting pada tanaman gandum di dataran rendah dan 

dataran tinggi. 

 



 
 

30 
 

 

Gambar 4.3. Belalang 

 

Gambar 4. 4.  Belalang di Lahan 
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Gambar 4.5. Tanaman yang Diserang  oleh Belalang di Dataran Rendah 

 

Gambar 4.6. Tanaman yang Diserang oleh Belalang di Dataran Tinggi 
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4.2.3.  Ulat Jengkal (Lepidoptera: Geometridae) 

Di dataran tinggi ulat jengkal (Gambar 4.7) menyerang tanaman gandum 

galur G4, G5, G6, G11, G12 dan varietas Jarissa pada stadia 4 - 10. Ulat jengkal tidak 

ditemukan pada tanaman gandum di dataran rendah. Ulat jengkal yang ditemukan 

pada tanaman gandum memiliki dua warna yaitu:  ulat jengkal abu-abu kekuningan 

serta memiliki garis longitudinal dengan warna yang lebih terang dan ulat jengkal 

yang hanya berwarna hijau. Gejala serangan adalah terdapatnya bekas gigitan pada 

bagian daun (Gambar 4.8), baik sebagian lamina daun (dengan masih tersisanya 

tulang daun), maupun seluruh lamina daun. Serangan ulat jengkal yang relatif tinggi 

pada galur G6 yaitu sebesar  53,38%. Serangan oleh ulat jengkal dikarenakan lahan 

yang berdekatan dengan lahan yang ditanami kentang.  

Menurut Djojosumarto (2008), ulat jengkal bersifat polifag dan memiliki 

makanan utama antara lain tanaman kedelai, jagung, tomat, buncis, kentang dan 

sayuran. Ulat jengkal memiliki daerah sebaran yang luas, antara lain:  di Jawa, 

Sumatera, dan Sulawesi (Surachman dan Widada, 2007). Dari hasil penelitian ini ulat 

jengkal berpotensi menjadi hama penting pada tanaman gandum di dataran tinggi. 

 

Gambar 4.7. Ulat Jengkal 
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Gambar 4.8. Gejala Serangan  Ulat Jengkal 

 

4.2.4.  Kepik Coklat (Hemiptera: Rophalidae) 

Kepik coklat (Gambar 4.9) menyerang tanaman gandum di dataran rendah, 

sedangkan di dataran tinggi tidak ditemukan. Kepik ini biasanya berwarna gelap dan 

memiliki ukuran tubuh kurang dari 10 mm. Gejala serangan kepik coklat yaitu 

adanya bekas tusukan yang berwarna hitam pada daun dan batang yang diserang 

(Gambar 4.10). Kepik coklat menyerang tanaman gandum galur G3, G5 dan G8 pada 

stadia 10 sampai 11.1 (menurut skala pertumbuhan Feekes). Serangan kepik coklat 

yang relatif tinggi terdapat pada tanaman gandum galur G8 yaitu 64,7%.  Serangan 

dari kepik coklat diduga karena adanya migrasi dari kepik coklat yang menyerang 

tanaman padi di sekitar lokasi penelitian. 

Kepik coklat cenderung menghisap bagian batang gandum pada pagi hari. 

Keberadaan kepik coklat juga nampak pada daun tanaman gandum. Van der Laan  

(1981) menyatakan bahwa kepik coklat bersifat oligofag dan sering ditemukan pada 

tanaman padi pada saat berbunga hingga menjelang panen. Schaefer (1965) 

menyatakan bahwa pada pagi hari serangga sangat aktif bergerak di seluruh bagian 

tanaman dan pada saat siang hari cenderung besembunyi di rekahan tanah. Dari hasil 

penelitian ini kepik coklat berpotensi menjadi hama penting tanaman gandum di 

dataran rendah. 
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Gambar 4.9. Kepik Coklat 

 

Gambar 4.10. Gejala Serangan  Kepik Coklat di Dataran Rendah 

 

4.2.5.  Walang Sangit (Hemiptera: Alydidae) 

Walang sangit (Gambar 4.11) ditemukan pada tanaman gandum di dataran 

rendah dan dataran tinggi pada stadia 11.1 sampai 11.2 (menurut skala pertumbuhan 

Feekes). Serangan walang sangit di dataran rendah terdapat pada galur G2, G4, G6, 

G8, G9, G10 dan G13 sedangkan di dataran tinggi serangan walang sangit terdapat 
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pada galur G2, G3, G5, G8, G11 dan G13. Gejala serangan ditunjukkan dengan 

terdapatnya malai gandum yang hampa karena sudah dimakan habis oleh walang 

sangit (Gambar 4.12). Walang sangit memiliki persentase serangan yang relatif tinggi 

di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di dataran rendah serangan walang sangit 

yang relatif tinggi terdapat pada galur G6 yaitu 75%. Di dataran tinggi serangan 

walang sangit yang relatif tinggi terdapat  pada galur G1 yaitu 79,67%. Walang sangit 

menyerang hanya pada beberapa galur. Hal ini diduga karena stadia masak susu pada 

setiap galur gandum yang tidak sama dan tata letak yang acak sehingga tanaman yang 

terdapat di bagian tepi lebih rentan terhadap serangan hama walang sangit. 

Sudarmo (2000) menyatakan bahwa hama walang sangit lebih suka 

menyerang tanaman padi pada fase masak susu karena walang sangit memiliki tipe 

alat mulut menusuk menghisap sehingga ketika bulir telah mengeras maka walang 

sangit tidak dapat menusuk menghisap lagi.  

Walang sangit sebenarnya memiliki makanan utama yaitu tanaman padi, 

namun hama ini memiliki beberapa makanan alternatif antara lain:  genus Panicum, 

Andropogon, Sorghum, Saccharum serta Triticum (Van der Laan, 1981).  Walang 

sangit merupakan salah satu hama padi yang paling serius, terutama di pulau Jawa 

(Pracaya, 2007). Dari hasil penelitian ini walang sangit berpotensi menjadi hama 

penting pada tanaman gandum di dataran rendah dan dataran tinggi. 

 

 

Gambar 4.11. Gejala Serangan Walang Sangit 



 
 

36 
 

 

Gambar 4.12. Walang Sangit 

 

4.2.6.  Kepik Hijau (Hemiptera: Pentatomidae) 

Kepik hijau (Gambar 4.13) ditemukan pada tanaman gandum di dataran 

rendah dan dataran tinggi. Di dataran rendah kepik hijau menyerang tanaman gandum 

galur G2, G4, G5, G11 dan varietas Dewata, sedangkan di dataran tinggi kepik hijau 

menyerang tanaman gandum pada galur G5, G7, G8, vareitas Jarissa dan varietas 

Nias pada stadia 11.1 - 11.3 (menurut skala pertumbuhan Feekes). Serangan kepik 

hijau di dataran rendah yang relatif tinggi terdapat pada galur G4 yaitu 42,8%, 

sedangkan di dataran tinggi  serangan kepik coklat relatif tinggi terdapat pada galur 

G7 yaitu 22,6%. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh kepik hijau adalah tanaman 

menjadi layu dengan terdapat bintik – bintik hitam pada batang yang terdapat bekas 

tusukan (Gambar 4.14). Van der Laan (1981) menyebutkan bahwa kerusakan utama 

akibat serangan kepik hijau sebenarnya bukan karena bekas tusukan dari kepik hijau 

melainkan karena cairan ludah dari kepik hijau yang beracun, sehingga menyebabkan 

kelayuan sampai munculnya warna hitam pada bagian yang dihisap. 

Sebagian besar dari famili Pentatomidae adalah hama tanaman, seperti: 

gandum, padi dan kedelai. Kepik hijau ini bersifat polifag, di Indonesia dilaporkan 

terdapat pada tanaman padi, jagung, tembakau, kentang dan bermacam legum (Van 

der Laan, 1981).      
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Tingginya persentase serangan di dataran rendah maupun tinggi diduga 

karena letak galur G4 di dataran rendah dan G7 di dataran tinggi berada di bagian tepi 

pada lokasi penelitian serta berdampingan langsung dengan tanaman padi di dataran 

rendah dan tanaman kentang di dataran tinggi sehingga memungkinkan hama dari 

tanaman di sekitar lokasi penelitian menyerang tanaman gandum.  

 

 

Gambar 4.13. Kepik Hijau 

 

 

Gambar 4.14. Gejala Serangan  Kepik Hijau 



 
 

38 
 

4.2.7.  Kutu Daun (Homoptera: Aphididae) 

Kutu daun (Gambar 4.15) ditemukan di dataran rendah pada saat tanaman 

gandum mencapai stadia ke 11.1 – 11.3 (menurut skala Feekes) pada bagian malai 

gandum. Hama kutu daun hanya ditemukan pada varietas Nias yang terdapat di 

dataran rendah, dengan serangan sebesar 7,69%. Kutu daun tidak ditemukan di 

dataran tinggi. Serangan dari kutu daun ini relatif rendah. Hal ini terjadi karena di 

lokasi penelitian juga ditemukan musuh alami dari kutu daun yaitu kumbang koksi.  

Kutu daun yang ditemukan berwarna coklat. Dari identifikasi kutu daun 

dengan menggunakan kunci identifikasi The Identification of Common Aphid Pests of 

Tropical Agriculture, yang dikarang oleh Martin (1983) menunjukkan bahwa kutu 

daun tersebut termasuk dalam tribe Aphidini. Ciri-ciri dari kutu daun ini adalah cauda 

yang berwarna pucat dengan empat rambut, siphunculi seluruhnya berwarna gelap 

berpigmen, femora gelap, segmen antenna pertama dan kedua gelap berpigmen, 

segmen ke empat pucat dan terdapat lingkaran coklat di ujungnya. Kutu daun ini 

biasanya terdapat pada rangkaian bunga dan bulir muda (Gambar 4.16). Menurut 

Blackman dan Eastop (1985) kutu daun yang menyerang tanaman padi adalah genus 

Rhopalosiphum. 

Kutu daun yang menyerang tanaman gandum di dataran rendah baru terlihat 

pada stadia 11.1 (menurut skala Feekes). Hal ini diduga karena tanaman padi yang 

terdapat di sekitar lokasi penelitian telah dipanen kemudian kutu daun mencari 

makanan baru untuk bertahan hidup. Menurut Blackman dan Eastop (1985) makanan 

sekunder dari kutu daun adalah tumbuhan dari famili Graminae. Meskipun tanaman 

padi dan gandum keduanya termasuk dalam famili Graminae namun tanaman 

gandum yang ditanam merupakan tanaman yang baru dicobakan, sehingga 

dimungkinkan tanaman padi lebih dipilih kutu daun sebagai makanannya. 
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Gambar 4.15. Kutu Daun pada Tanaman Gandum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Kutu Daun 

 

4.2.8. Ulat Grayak (Lepidoptera: Noctuidae) 

Ulat grayak (Gambar 4.17) menyerang tanaman gandum galur G3, G5, G8 

dan G13 di dataran tinggi pada stadia 11.2 sampai 11.3 (menurut skala pertumbuhan  

Feekes). Ulat grayak tidak ditemukan di dataran rendah. Persentase serangan ulat 

grayak relatif tinggi terdapat pada galur G13 yaitu 15,65%. Ulat grayak memiliki 

warna coklat dengan terdapat bentuk bulan sabit berwarna hitam, yang berjajar 

dikedua sisi tubuhnya serta warna kuning terang berbentuk seperti garis lateral 

bergelombang di bawahnya. Pada tiap - tiap segmen tubuhnya terdapat struktur 
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seperti kutil dengan bulu pendek di atasnya. Gejala serangan dari ulat grayak yang 

ditemukan adalah hilangnya bulir gandum karena bulir telah dimakan habis oleh 

hama ulat grayak serta terdapat bekas seperti potongan pada tangkai malai gandum 

yang telah hilang (Gambar 4.18). 

Van der Laan (1981) menyatakan bahwa hama ini bersifat polifag dan di 

Indonesia hama ini banyak terdapat di dataran tinggi hingga ketinggian 2000 m di 

atas permukaan laut. Ulat grayak mulai menyerang tanaman gandum pada stadia 11.2 

(menurut skala pertumbuhan Feekes). Hal ini diduga  karena tanaman kubis dan 

kentang yang ada di sekitar lahan penelitian telah dipanen, sehingga ulat grayak 

bermigrasi mencari makanan baru untuk bertahan hidup.   

 

 

Gambar 4.17. Ulat Grayak 

 

Gambar 4.18. Gejala Serangan  Ulat Grayak 
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4.2.9.  Penyakit Tanaman Gandum 

Bercak Daun (Spot Blotch) 

Gejala penyakit tanaman gandum yang ditemukan di lahan penelitian dataran 

tinggi Dieng adalah bercak daun (spot blotch). Gejala yang nampak pada tanaman 

gandum adalah  bintik-bintik yang meluas menjadi bercak berwarna coklat tua 

sampai hitam memanjang dan tidak teratur bentuknya (Gambar 4.19). Semangun, 

(1990) menyatakan bercak yang berwarna coklat berubah menjadi hitam karena 

patogen telah membentuk konidia. Semangun (1996) menyatakan bahwa kerentanan 

atau ketahanan dari suatu individu dapat bertambah atau berkurang karena pengaruh 

lingkungan. 

Bagian daun tanaman gandum yang menunjukkan gejala diambil, kemudian 

dibiakkan pada media  Potato Dextrose Agar (PDA) dan Natrium Agar (NA). 

Kemudian hasil biakan dimurnikan hingga tiap cawan petri hanya terdapat satu jenis 

fungi. Semua hasil pemurnian kemudian diamati dengan mikroskop, terhadap bentuk 

dan warna dari konidia dan konidiofornya (Gambar 4.20). Identifikasi fungi tersebut 

dilakukan secara mikroskopis di Laboratorium Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian 

dan Bisnis UKSW, Salatiga. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan mikroskop 

dan kunci identifikasi dari  Ilustrated Genera of Imperfect Fungi yang dikarang oleh 

Barnet dan Barry (1972). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa konidia fungi 

tersebut adalah Helminthosporium spp. Setelah mendapatkan fungi dari kultur murni, 

kemudian dilakukan reinokulasi pada tanaman gandum yang sehat. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah fungi tersebut benar-benar mampu menimbulkan gejala 

yang sama pada tanaman gandum. Dari hasil reinokulasi fungi tersebut, pada tanaman 

gandum yang sehat diketahui menunjukkan gejala yang mirip seperti pada gejala 

tanaman gandum yang terserang bercak daun (Spot Blotch) (Gambar 4.21). 

Fungi Helminthosporium spp. merupakan patogen yang tidak spesifik, yang  

menyerang tanaman gandum, serangan fungi ini meluas di berbagai tempat di dunia. 

Perkembangan patogen terjadi pada keadaan yang optimum dan tersedianya tanaman 

gandum yang rentan (Wiese, 1987). 
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Gambar 4.19. Gejala Penyakit Bercak Daun Pada Tanaman Gandum 

 

 
 

Gambar 4.20.  Konidia Dari Fungi Helminthosporium spp. Yang Tumbuh  

       Pada Media Biakan (Hasil Pemurnian) 

 

 

Gambar 4.21.  Gejala Yang Nampak Dari Hasil Reinokulasi Fungi Pada Tanaman                                                     

Gandum Sehat ( Pada Hari Ke Sembilan Setelah Reinokulasi) 



 
 

43 
 

Helminthosporium spp. menyebar dengan cepat bila terdapat vektor, angin, 

percikan air hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Kelembaban udara pada 

lingkungan pertanaman gadum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

kerapatan tanaman, pohon yang rimbun dan topografi. Pengendalian dari fungi ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara , antara lain: jarak tanam yang tidak terlalu 

rapat (terutama pada saat musim hujan), jika perlu gunakan cara tanam sistem legowo 

dan penanaman varietas yang tahan. (Semangun, 1996).  

 

4.2.10. Kumbang Koksi (Coleoptera: Coccilinellidae) 

Kumbang koksi mempunyai peran sebagai predator dari kutu daun 

(Widiastutie, 2000). Dari hasil pengamatan musuh alami yang dilakukan selama 

penelitian berlangsung ditemukan kumbang koksi. Kumbang ini memiliki panjang 

sekitar 7 mm, pada elytranya terdapat bintik dan garis hitam (Gambar 4.23). 

Kumbang koksi ditemukan pada tanaman gandum di dataran rendah pada galur G2, 

G11, G12, G13 dan varietas Nias. Kumbang koksi tidak ditemukan pada dataran 

tinggi. Kuznetsov (2001) menyatakan bahwa antena kumbang ini berbentuk gada 

yang berfungsi untuk membantu membedakan bau dan mengetahui sekitar area 

jelajahnya. 

Kikaku (1996) menyatakan bahwa kumbang koksi dapat berkembang biak 

dalam jumlah besar pada saat terjadi ledakan jumlah kutu daun. Umumnya kumbang 

ini dijumpai di setengah bagian atas tajuk tanaman dan aktif sepanjang hari.         

Joshi (2008) menyatakan bahwa kumbang koksi merupakan kelompok musuh alami 

yang sepanjang hidupnya dari stadia pradewasa hingga dewasa memakan mangsanya 

yang sebagian besar berupa kutu daun, sehingga dari stadia pradewasa hingga dewasa 

kumbang ini memangsa kutu daun. Stadia pradewasa kumbang koksi hanya memakan 

sebagian dari tubuh kutu daun dan tidak menghabiskannya, sedangkan pada stadia 

dewasa kumbang koksi akan menghabiskan kutu daun yang dimakannya. 

Pada penelitian ini ditemukan kumbang koksi pada varietas Nias. Hal ini 

dikarenakan jumlah kutu daun yang relatif banyak ditemukan pada varietas Nias. 
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Gambar 4.22.  Kumbang Koksi pada Tanaman Gandum 

 

Gambar 4.23. Kumbang Koksi (Predator Kutu Daun) 

 

 


