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A. Learning Activities Plan 

1. Course Identity (Module Handbook Summary) 

Module Handbook 

Nama modul Hama Penyakit Tumbuhan 

Tingkat modul Sarjana (S-1) / Bachelor 

Singkatan/kode (jika ada)  

Subjudul (jika ada)  

Mata kuliah yang masuk 

dalam modul (jika ada) 

 

Semester/tingkat tahun 7/tahun ke empat 

Koordinator modul Dr. Yuliani, M.Si. 

Pengampu Dr.Yuliani, M.Si 

Dr. sc.agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si. 

Dr. Mahanani Tri Asri, M. Si. 

Dra. Evie Ratnasari , M. Si.  

Bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia 

Klasifikasi dalam kurikulum Compulsory course (mata kuliah wajib) /elective studies (mata 

kuliah pilihan) 

Format pembelajaran/ jumlah 

jam kelas per minggu  

Per minggu terdiri dari: 

2 jam tatap muka (1 jam tatap muka = 50 menit/jam)  

2 jam terstruktur ( 1 jam terstruktur = 50 menit/jam) 

2 jam mandiri (1 jam mandiri = 60 menit/jam) 

Beban  2 x 50 menit = 100 menit 

2 x 50 menit = 100 menit 

2 x 60 menit = 120 menit 

Total = 320 menit/minggu 

SKS 2 

Prasyarat Fisiologi Tumbuhan 

Mikrobiologi 

Sistematik Vertebrata 

Tujuan pembelajaran Knowledge 

1. Menguasai konsep-konsep  hama penyakit tanaman  

dan terapannya 

Skill 

2. Mampu menerapkan konsep atau teori tentang hama 

penyakit tanaman, cara pencegahan dan pengendalian 

yang dikuasai untuk memecahkan masalah yang ada di 

lingkungan  secara prosedural sesuai dengan bidang 

ilmunya.  



3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan 

analisis informasi dan data, serta mampu memberikan 

petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi 

secara mandiri dan kelompok dalam bidang hama 

penyakit tanaman 

4. Mampu merancang penyelesaian masalah dengan 

mengimplementasikan transferable skill dalam bidang 

hama penyakit tumbuhan  untuk mengembangkan 

ecopreneurship (eco-innovation,eco-oppurtunity, eco-

commitment). 

Sikap 

5. Mampu mendemonstrasikan sikap ilmiah yang inovatif 

dalam pembelajaran hama penyakit tumbuhan , 

kegiatan laboratorium, dan tugas profesionalnya. 

Konten/isi Hama penyakit Tanaman mempelajari materi tentang Hama 

dan Penyakit pada tanaman beserta pengendaliannya. Kajian 

meliputi ruang lingkup hama dan penyakit tanaman, penyakit 

tanaman yang meliputi penyakit biotik (bakteri, virus,  jamur 

dan nematoda)  serta penyakit abiotik meliputi penyakit 

tanaman karena kekurangan unsur hara. Sedangkan hama 

tanaman meluputi hama utama pada beberapa tanaman 

produktif beserta dengan predatornya. Kajian lain adalah cara 

pengendalian hama dan penyakit tanaman yang 

mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan 

berwawasan lingkungan. Kajian Hama Penyakit tanaman  

disertai dengan berbagai keterampilan proses yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang fisiologi 

tumbuhan dan aplikatifnya. Pembelajaran disampaikan 

dengan presentasi, diskusi, dan penugasan. 

Attribut soft skill Komunikasi aktif yang baik 



Pencapaian pembelajaran/ujian Mahasiswa dianggap kompeten dan lulus jika setidaknya 

mendapatkan nilai ujian maksimal 68 (USS dan US), dan  

kegiatan terstruktur (tugas/T) dan aktivitas partisipasi (P) 

Nilai akhir (NA) dihitung mengikuti rumus: 

NA = (2xP)+(3xT)+(2xUSS)+(3xUS) 

                                10 

Konversi  nilai skala 0-100 menjadi skala 0-4 dan huruf diatur 

sebagai berikut. 

Huruf Angka Interval 

A 4,00 85   ≤    A    < 100 

A- 3,75 80   ≤    A-   <  85 

B+ 3,50 75   ≤    B+  <  80 

B 3,00 70   ≤    B    <  75 

B- 2,75 65   ≤    B-   <  70 

C+ 2,50 60   ≤    C+  <  65 

C 2,00 55   ≤    C    <   60 

D 1,00 40   ≤    D    <   55 

E 0,00 0     ≤    E     <   40 
 

Bentuk media Slide PPT tentang Hama Penyakit Tumbuhan 

Referensi 1. Agrios, G. N. 1996. Ilmu Penyakit Tumbuhan. 

Diterjemahkan oleh Busnia M dan Toekijo M.  

Yogyakarta. Gadjah Mada University Press 

2. Duca, M. 2015. Plant Physiology. Heidelberg: Springer 

International Publishing  

3. Marcshner, H. 2012. Mineral nutrition of higher plants. 

Academic press is an imprint of elseveir, Publishe. 

London 

4. Pracaya. 2008. Pengendalian Hama & Penyakit 

Tumbuhan Secara Organik. Yogyakarta : Kanisius. 

5. Sastrahidayat. I.R. 2011. Fitoptologi (Ilmu Penyakit 

Tumbuhan). Malang. UB Press 

6. Sembel, T.D. 2010. Pengendalian Hayati Hama-hama 

Serangga Tropis dan gulma.Yogyakarta: And 

Catatan  

 

 

 

 

 



2. Course Topic 

Plant pest and diseases course discusses about pests and plant diseases along with ways to control it. 
The study includes the scope of pests and plant diseases, which includes biotic diseases (bacterial, viral, 
fungal, and nematodes) and abiotic diseases, such as diseases caused by the lack of nutrient. 
Meanwhile, plant pests include primary pests on several productive plants along with their predators. 
Another study in this course is about ways to control pests and plant diseases with consideration on eco-
balance and environment. Pest and plant diseases study is accompanied with various skills that can be 
used to solve the problem in plant physiology and its application. The study will be done by 
presentation, discussion, and assignments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesson Plan 
 

LOGO NAMA PERGURUAN TINGGI, FAKULTAS, PRODI Kode Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Hama Penyakit Tumbuhan  Fisiologi T=2  7 29 November 2019 

OTORISASI 

Dr. Rinie Pratiwi Puspitawati, M. Si. 

Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 

Dr.Yuliani, M. Si. 

 

Dr.Yuliani M. Si. 

 

Dr.Rinie Pratiwi P, M. Si. 

Capaian Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK / PLO  

PLO 1 Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and interaction with their environment. 

PLO 2 Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues with relevant technologies in the management of natural resources and 

environment. 

PLO 7 Able to design problem-solving methods by implementing transferable skills in biology to develop ecopreneurship (eco-innovation, eco-opportunity, eco-

commitment). 

PLO 11 Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude in biology learnings, laboratory works, and their professional tasks. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)   

CPMK1 1. Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan YME melalui kajian berbagai kasus  yang berkaitan dengan hama penyakit tanaman 



CPMK2 2. Mewujudkan karakter mandiri dan jujur dalam melaksanakan tugas-tugas terkait hama dan penyakit tumbuhan 

CPMK3 3. Menguasai konsep-konsep  hama penyakit tanaman  dan terapannya 

CPMK4 4. Mampu menerapkan konsep atau teori tentang hama penyakit tanaman, cara pencegahan dan pengendalian yang dikuasai untuk 

memecahkan masalah yang ada di lingkungan  secara prosedural sesuai dengan bidang ilmunya 

CPMK5 5. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih 

berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dalam bidang hama penyakit tanaman 

CPMK6 6. Mampu merancang penyelesaian masalah dengan mengimplementasikan transferable skill dalam bidang hama penyakit tumbuhan  untuk 

mengembangkan ecopreneurship (eco-innovation,eco-oppurtunity, eco-commitment).. 

CPMK7 7. Mampu mendemonstrasikan sikap ilmiah yang inovatif dalam pembelajaran hama penyakit tumbuhan , kegiatan laboratorium, dan tugas 

profesionalnya. 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)   

Sub-

CPMK1 

Memahami konsep-konsep yang terkait dengan ruang lingkup  hama dan penyakit tanaman  dan menggunakan konsep yang telah dikuasai untuk 

menjelaskan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 

Sub-

CPMK2 

Memahami pengertian dasar penyakit tanaman, gejala,  dan mekanisme munculnya penyakit tanaman  serta pertahanan tanaman terhadap penyakit 

Sub-

CPMK3 

Menjelaskan penyakit tanaman yang disebabkan oleh nematode, cara pencegahan serta pengendaliannya 

Sub-

CPMK4 

Memahami penyakit tanaman yang disebabkan oleh  bakteri 

Sub-

CPMK5 

Memahami penyakit tanaman yang disebabkan oleh  Virus 

Sub-

CPMK6 

Memahami penyakit tanaman yang disebabkan oleh  Jamur 



Sub-

CPMK7 

Memahami  penyakit tanaman yang diakibatkan gejala abiotic (defisiensi hara 

Sub-

CPMK8 

UTS 

Sub-

CPMK9 

Memahami pengertian dasar hama tanaman, dan berbagai jenis hama yang menyerang tanaman produktif 

Sub-

CPMK10 

Mendeskripsikan berbagai jenis predator/parasitoid yang bermanfaat pada keseimbangan lingkungan agroekosistem 

Sub-

CPMK11 

Memahami konsep- konsep yang terkait dengan pengendalian hama terpadu 

Sub-

CPMK12 

Memahami konsep- konsep yang terkait dengan pengendalian hama terpadu 

Sub-

CPMK13 

Menganalisis faktor lingkungan (keseimbangan ekosistem) yang menyebabkan hama penyakit pada tanaman 

Sub-

CPMK14 

Menganalisis pengaruh patogen terhadap fungsi fisiologis tumbuhan 

Sub-

CPMK15 

Memahami mekanisme tumbuhan  dalam mempertahankan diri dari serangan patogen 

Deskripsi Singkat MK Hama penyakit Tanaman mempelajari materi tentang Hama dan Penyakit pada tanaman beserta pengendaliannya. Kajian meliputi ruang lingkup hama dan 

penyakit tanaman, penyakit tanaman yang meliputi penyakit biotik (bakteri, virus,  jamur dan nematoda)  serta penyakit abiotik meliputi penyakit tanaman 

karena kekurangan unsur hara. Sedangkan hama tanaman meluputi hama utama pada beberapa tanaman produktif beserta dengan predatornya. Kajian lain 

adalah cara pengendalian hama dan penyakit tanaman yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan berwawasan lingkungan. Kajian Hama 

Penyakit tanaman  disertai dengan berbagai keterampilan proses yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang fisiologi tumbuhan dan 



aplikatifnya. Pembelajaran disampaikan dengan presentasi, diskusi, praktikum dan penugasan. 

 

Bahan Kajian: Materi 

Pembelajaran 

1, Pendahuluan::Ruang lingkup hama dan penyakit tanaman  

 

2. Pengertian penyakit tanaman, gejala dan mekanisme masuknya penyakit tanaman serta mekanisme pertahanan tanaman terhadap penyakit 

 

3. Nematoda 

a.Mekanisme infeksi 

b.Gejala 

c.Pengendalian dan pencegahan 

d.Contoh nematode 

 

4. Bakteri penyebab Penyakit tanaman 

a. Mekanisme infeksi bakteri 

b. Contoh bakteri penyebab penyakit 

c. Gejala,Pencegahan dan pengendaliannya 

 

5. Virus 

a. Mekanisme virus  dalam menginfeksi tanaman 



b. contoh representatif virus penyebab penyakit tanaman 

c. Gejala yang nampak pada tanaman yang terinfeksi virus 

d. Cara pencegahan dan pengendalian 

 

6. Jamur 

a. Mekanisme jamur  dalam menginfeksi tanaman 

b. contoh representatif jamur penyebab penyakit tanaman 

c. Gejala yang nampak pada tanaman yang terinfeksi Jamur 

d. Cara mencegah penyebaran jamur patogen dan cara pengendalian 

nya 

 

7.Defisiensi hara dan penyakit tanaman 

8.UTS 

 

9. Hama tanaman : pengertian, contoh hama, musuh alami, serangan hama 

10. Predator dan parasitoid 

 

11. Pengendalian secara kultur teknis,kimiawi, biologis/hayati 

12. Pengendalian hama terpadu 

13. Ciri umum, diagnosis dan pengendalian penyakit tanaman karena faktor suhu, kelembaban,cahaya, polutan, oksigen dan stress tanaman 

Keseimbangan ekosistem 

14. Efek patogen terhadap fotosintesis, translokasi hara, respirasi dan sistem ekspresi genetik 



15. Pertahanan structural dan pertahanan metabolit nsekunder 

 

Pustaka Utama : 1. Sastrahidayat. I.R. 2011. Fitoptologi (Ilmu Penyakit Tumbuhan). Malang. UB Press 

2. Duca, M. 2015. Plant Physiology. Heidelberg: Springer International Publishing  

3. Sembel, T.D. 2010. Pengendalian Hayati Hama-hama Serangga Tropis dan gulma.Yogyakarta:Andi 

 

 

Pendukung :  

1. Agrios, G. N. 1996. Ilmu Penyakit Tumbuhan. Diterjemahkan oleh Busnia M dan Toekijo M.  Yogyakarta. Gadjah Mada University Press 

2. Marcshner, H. 2012. Mineral nutrition of higher plants. Academic press is an imprint of elseveir, Publishe. London 
3. Pracaya. 2008. Pengendalian Hama & Penyakit Tumbuhan Secara Organik. Yogyakarta : Kanisius. 

Dosen Pengampu Dr. Yuliani, M.Si; Dr A; Dr. sc.agr. Yuni Sri Rahayu, M.Si.;Dr. Mahanani Tri Asri, M. Si.;Dra. Evie Ratnasari M. Si. 

Matakuliah syarat Fisiologi Tumbuhan 

Mikrobiologi 

Sistematik Vertebrata 

Mg 

Ke- 

Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar  

(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 

Metode Pembelajaran,  

Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi 

Pembelajaran 

[ Pustaka ] 

Bobot Penilaian (%) 

Indikator Kriteria & 

Bentuk 

Luring (offline) Daring (online) 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Memahami konsep-

konsep yang terkait 

dengan ruang lingkup  

hama dan penyakit 

tanaman  dan 

menggunakan konsep 

yang telah dikuasai untuk 

menjelaskan peristiwa-

peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

a. Menjelaskan ruang 

lingkup kajian Hama 

penyakit tanaman 

b. Menjelaskan konsep-

konsep tentang Hama 

penyakit tanaman 

yang diaplikasikan 

pada kasus yg terjadi 

di masyarakat 

c. Menunjukkan  sikap 

jujur dan mandiri 

selama proses 

pembelajaran 

berdasarkan lembar 

observasi 

 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa melalui 

diskusi secara kelompok 

dan bertanggung jawab 

untuk menemukan 

konsep (berdasarkan 

review pustaka) mengenai 

ruang lingkup  hama dan 

penyakit tanaman 

meliputi beberapa hama 

tanaman produktif dan 

penyakit tanaman biotik 

maupun abiotik dan 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

 

Mandiri: 2x60 menit 

Membaca dan 

     Pendahuluan: 

Ruang lingkup 

hama dan 

penyakit 

tanaman 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 



menggarisbawahi konsep 

penting beberapa hama 

tanaman produktif dan 

penyakit tanaman biotik 

maupun abiotik 

 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat resume kasus 

yang melibatkan hama 

dan penyakit pada 

tanaman budidaya 

2 Memahami pengertian 

dasar penyakit tanaman, 

gejala,  dan mekanisme 

munculnya penyakit 

tanaman  serta 

pertahanan tanaman 

terhadap penyakit 

a. Menjelaskan tentang 

pengertian dasar 

penyakit tanaman, 

gejala,  dan 

mekanisme 

munculnya penyakit 

tanaman   

b. Menjelaskan 

mekanisme 

pertahanan tanaman 

terhadap penyakit 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran problem 

based learning yang 

berpusat pada siswa 

melalui  diskusi aktif 

peserta didik tentang 

konsep pnyakit tanaman 

berdasarkan gambar 

berbagai fenomena 

dalam keseharian.  

Berdasarkan hasil diskusi 

kelompok, perwakilan 

mempresentasikan hasil 

 Pengertian 

penyakit 

tanaman, gejala 

dan mekanisme 

masuknya 

penyakit tanaman 

serta mekanisme 

pertahanan 

tanaman 

terhadap 

penyakit  

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 



mandiri dan 

terstruktur 

 

 

 

diskusi untuk pemecahan 

masalah kehidupan 

sehari-hari dalam bidang 

penyakit tanaman 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Diskusi pemecahan 

masalah mekanisme 

pertahanan tumbuhan 

terhadap penyakit  dan 

melaporkan hasilnya 

secara tertulis secara 

berkelompok.  

  Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi 

selama pembelajaran 

3 Menjelaskan penyakit 

tanaman yang 

disebabkan oleh 

nematode, cara 

pencegahan serta 

a. Menjelaskan penyakit 

tanaman yang 

disebabkan oleh 

nematode 

b. menjelaskan cara 

pencegahan dan 

pengendalian 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

 

Dosen memfasilitasi 

peserta didik 

menggunakan guided 

discovery dengan 

menggunakan LKM secara 

 Nematoda 

a.Mekanisme 

infeksi 

b.Gejala 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 



pengendaliannya c. Menjelaskan prosedur  

ekstraksi nematode 

d. Trampil melakukan 

observasi penyakit 

dan hama tanaman  

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

penugasan 

dan UTS 

 

 

berkelompok,  berdiskusi, 

untuk menemukan 

konsep  

Nematode dan 

mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 

  Tatap muka:  

2x50 menit  

 

Mandiri: 2x60 menit 

Membaca dan 

menemukan konsep 

kembali tentang 

nematoda Terstruktur: 

3x60 menit 

Membuat resume  

ekstraksi nematoda 

c.Pengendalian 

dan pencegahan 

d.Contoh 

nematode 

penyebab 

penyakit tanaman 

e.Ekstraksi 

nematoda 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajarann 

4 Memahami penyakit 

tanaman yang 

disebabkan oleh  bakteri 

a. Menjelaskan 

mekanisme bakteri 

dalam menginfeksi 

tanaman 

b. Menjelaskan beberapa 

contoh representatif 

bakteri penyebab 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa melalui: 

Konsep bakteri penyebab 

penyakit pada 

 Bakteri penyebab 

Penyakit tanaman 

d. Mekanisme 

infeksi bakteri 

e. Contoh bakteri 

penyebab 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 



penyakit tanaman 

c. Mengidentifikasi 

gejala yang nampak 

pada tanaman yang 

terinfeksi bakteri 

d. Menjelaskan cara 

mencegah penyebaran 

bakteri patogen dan 

cara pengendaliannya 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

tanaman.Menggunakan 

model guided discovery, 

peserta didik dibimbing 

berdiskusi  aktif untuk 

menemukan konsep 

bakteri dan 

pengendliannya . Hasil 

diskusi dipresentasikan.  

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi  

penyakit 

f. Gejala 

g. Pencegahan 

dan 

pengendaliann

ya  

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 

5 Memahami penyakit 

tanaman yang 

disebabkan oleh  Virus 

a. Menjelaskan 

Mekanisme virus  

dalam menginfeksi 

tanaman 

b. Menjelaskan beberapa 

contoh representatif 

virus penyebab 

penyakit tanaman 

c. Mengidentifikasi 

gejala yang nampak 

pada tanaman yang 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa, membimbing 

diskusi aktif untuk 

menemukan konsep virus 

penyebab penyakit 

 

 Virus 

e. Mekanisme 

virus  dalam 

menginfeksi 

tanaman 

f. contoh 

representatif 

virus 

penyebab 

penyakit 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 



terinfeksi virus 

d. Memahami dan 

menerapkan cara 

mencegah penyebaran 

virus patogen dan cara 

pengendaliannya 

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi 

tanaman 

g. Gejala yang 

nampak pada 

tanaman yang 

terinfeksi virus 

h.  Cara 

pencegahan 

dan 

pengendalian 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 

6 Memahami penyakit 

tanaman yang 

disebabkan oleh  Jamur 

a. Menjelaskan 

mekanisme jamur  

dalam menginfeksi 

tanaman 

b. Menjelaskan beberapa 

contoh representatif 

jamur penyebab 

penyakit tanaman 

c. Mengidentifikasi 

gejala yang nampak 

pada tanaman yang 

terinfeksi jamur 

d. Memahami dan 

menerapkan cara 

mencegah penyebaran 

jamur patogen dan 

cara pengendaliannya 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa, melalui 

gambar-gambar 

membimbing diskusi aktif 

untuk menemukan 

konsep terkait jamur 

penyebab penyakit apada 

tanaman dan 

pengendaliannya 

Mahasiswa membuat 

rsume  

 

Tatap muka:  

 Jamur 

e. Mekanisme 

jamur  dalam 

menginfeksi 

tanaman 

f. contoh 

representatif 

jamur 

penyebab 

penyakit 

tanaman 

g. Gejala yang 

nampak pada 

tanaman yang 

terinfeksi 

Jamur 

h. Cara 

mencegah 

penyebaran 

jamur patogen 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 



 

 

 

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi 

dan cara 

pengendalian 

nya 

7 Memahami penyakit 

tanaman yang 

disebabkan oleh  Jamur 

a. Menjelaskan 

mekanisme jamur  

dalam menginfeksi 

tanaman 

b. Menjelaskan beberapa 

contoh representatif 

jamur penyebab 

penyakit tanaman 

c. Mengidentifikasi 

gejala yang nampak 

pada tanaman yang 

terinfeksi jamur 

d. Memahami dan 

menerapkan cara 

mencegah penyebaran 

jamur patogen dan 

cara pengendaliannya 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa, melalui 

gambar-gambar 

membimbing diskusi aktif 

untuk menemukan 

konsep defisiensi hara 

 

 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi 

 Defisiensi hara 

dan penyakit 

tanaman  

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 



tentang hara 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 

9 Memahami pengertian 

dasar hama tanaman, 

dan berbagai jenis hama 

yang menyerang 

tanaman produktif 

a. Menjelaskan 

pengertian hama 

tanaman 

b. Menjelaskan tentang 

musuh alami 

c. Mengidentifikasi 

berbagai hama 

representstif yang 

menyerang tanamn 

tanaman produktif 

d. Menjelaskan 

pengaruh serangan 

hama terhadap 

produktivitas tanaman 

yg bernilai ekonomis 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

Dosen memfasilitasi 

peserta didik secara 

berkelompok dan 

berdiskusi, untuk 

menemukan konsep  

Hama atanaman, dn 

berbagai contoh tentang 

hama 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan 

tentang hama pada 

tanaman kedelai 

 Hama tanaman : 

pengertian, 

contoh hama, 

musuh alami, 

serangan hama 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 

10 Mendeskripsikan 

berbagai jenis 

predator/parasitoid yang 

a. Menjelaskan 

pengertian predator, 

dan parasitoid   

b. Memberikan beberapa 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Dosen memfasilitasi 

peserta didik secara 

berkelompok dan 

 Predator dan 

parasitoid 

 

 



bermanfaat pada 

keseimbangan 

lingkungan 

agroekosistem 

contoh representatif   

dari predator dan 

parasitoid hama dari 

beberapa tanaman 

produktif 

c. Menjelaskan 

Pengaruh   predator 

dan parasitoid  dalam 

keseimbangan 

ekologis 

 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

berdiskusi, untuk 

menemukan konsep  

Predator dan parasitoid 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi  

11 Memahami konsep- 

konsep yang terkait 

dengan pengendalian 

hama terpadu 

Menjelaskan 

pengendalian hama pada 

tanaman secara kultur 

teknis, kimiawi, biologis  

 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa, melalui 

gambar-gambar dan 

membimbing diskusi aktif 

untuk menemukan 

konsep terkait 

pengendalian dengan 

kuktur kmeknis,kimiawi, 

teknis,biologis 

 Pengendalian 

secara kultur 

teknis,kimiawi, 

biologis/hayati  

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 



melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi 

perbandingan berbagai 

macam tehnik 

pengendalian 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 

12 Memahami konsep- 

konsep yang terkait 

dengan pengendalian 

hama terpadu 

a. Menjelaskan 

pengertian 

pengendalian hama 

terpadu 

b. Menjelaskan 

aplikasi dari 

penanganan hama 

secara terpadu 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa, melalui 

gambar-gambar dan 

membimbing diskusi aktif 

untuk menemukan 

konsep terkait 

pengendalian hama 

terpadu 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

 Pengendalian 

hama terpadu 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 



 

 

 

Membuat laporan diskusi 

mencari literatur terkait 

dari internet 

13 Menganalisis faktor 

lingkungan 

(keseimbangan 

ekosistem) yang 

menyebabkan hama 

penyakit pada tanaman 

Menganalisis keterkaitan 

hama penyakit tanaman 

dan factor lingkungan 

(keseimbangan 

ekosistem) 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa, melalui 

gambar-gambar dan 

membimbing diskusi aktif 

untuk menemukan 

konsep pengendalian 

tanaman karena factor 

lingkungan 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi 

terkait topik 

 a. Ciri umum, 

diagnosis dan 

pengendalian 

penyakit 

tanaman 

karena faktor 

suhu, 

kelembaban,ca

haya, polutan, 

oksigen dan 

stress tanaman 

b. Keseimbangan 

ekosistem 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 

14 Menganalisis pengaruh 

patogen terhadap fungsi 

fisiologis tumbuhan 

Menganalisis pengaruh 

patogen terhadap 

fotosintesis, translokasi 

hara, respirasi dan 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Dosen memfasilitasi 

peserta didik secara 

berkelompok dan 

berdiskusi, untuk 

  Efek patogen 

terhadap 

fotosintesis, 

translokasi hara, 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 



sistem ekspresi genetik 

 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

 

menemukan konsep Efek 

patogen terhadap 

fotosintesis, translokasi 

hara, respirasi dan sistem 

ekspresi genetik 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

 

respirasi dan 

sistem ekspresi 

genetik 

 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 

15 Memahami mekanisme 

tumbuhan  dalam 

mempertahankan diri 

dari serangan patogen 

Menjelaskan  mekanisme 

pertahanan structural 

dan pertahanan 

metabolik 

  

 

Bentuk:  

Tes Tertulis 

Penugasan 

 

 

Kriteria:  

Indikator 

Dosen memfasilitasi 

pembelajaran berpusat 

pada siswa, melalui 

gambar-gambar dan 

membimbing diskusi aktif 

untuk menemukan 

konsep Pertahanan 

structural dan pertahanan 

metabolit nsekunder  

 Pertahanan 

structural dan 

pertahanan 

metabolit 

nsekunder 

Laporan  dinilai sebagai TUGAS 

dengan bobot 30% 

UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon mahasiswa 

selama kegiatan pembelajaran  dinilai 

sebagai partisipasi, bobot 20% 

UAS bobot 30% 

Soal-soal essay dan pilihan ganda 



dicapai 

melalui 

Penugasan 

di tugas 

mandiri dan 

terstruktur 

 

 

 

Tatap muka:  

2x50 menit  

Mandiri: 2x60 menit 

Terstruktur: 2x60 menit 

Membuat laporan diskusi 

pertahanan tumbuhan 

diakses secara bersama pada UTS dan 

UAS 

Soal  kinerja dilakukan terintegrasi 

selama pembelajaran 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  

        

        

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catatan :   
  

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan 
ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata 
kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi 
pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan 
pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar 
mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 
Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat 

dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, 

Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Mapping Programme Learning Outcomes (PLOs)-Course Learning Outcomes (CLOs) 

a. PLOs of Undergraduate Programme in Biology Education, FMNS Universitas Negeri 

     Surabaya 

Based on PEOs, Program Learning Outcome (PLOs) of Biology Teacher study 

program are described as follows. 

NO PLO COMPETENCE 

PLO-1 Able to demonstrate biological knowledge in molecular, 
cell, and organism level and interaction with their 
environment. 

Knowledge 1 
(KN 1) 

PLO-2 Able to demonstrate application skills of biological concept 
and environmental issues with relevant technologies in the 
management of natural resources and environment. 

Knowledge 2 
(KN 2) 

PLO-3 Able to demonstrate pedagogic knowledge on designing, 
conducting, and evaluating biology learning. 

Knowledge 3 
(KN 3) 

PLO-4 Able to demonstrate knowledge related to research of 
biology education. 

Knowledge 4 
(KN 4) 

PLO-5 Able to design, conduct, and evaluate biology learning by 
using information and communication technology (ICT) 

Special 
competences 
1 (SC 1) 

PLO-6 Able to design and perform experiments in biology learning 
to collect, analyze, and interpret data to solve various 
issues. 

Special 
competences 
2 (SC 2) 

PLO-7 Able to design problem-solving methods by implementing 
transferable skills in biology to develop ecopreneurship 
(eco- innovation, eco-opportunity, eco-commitment). 

Special 
competences 
3(SC 3) 

PLO-8 Able to communicate ideas, opinions, and results of study 
effectively, both orally and in writing 

General Competences 1 
(GC1) 

PLO-9 Able to make decisions based on data/information to finish 
tasks as part of their responsibility in works perform 

General Competences 2 
(GC2) 

PLO-10 Able to conduct long-life learning and working effectively, 
both individually and as a team, have passion for 
entrepreneurship and environmental care. 

General Competences 
3(GC3) 

PLO-11 Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude 
in biology learnings, laboratory works, and their professional 
tasks. 

Attitude 1 
(AT 1) 

PLO-12 Able to demonstrate religious and national cultural values and 
academic ethics in performing professional tasks. 

Attitude 2 
(AT 2) 

 

 

 

 

 

 

 



b.Expected Learning Outcomes of  Pest and Plant  Diseases 

 

1. Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and 

interaction with their environment. (1) 

2. Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues 

with relevant technologies in the management of natural resources and 

environment. (2) 

3. Able to design problem-solving methods by implementing 

transferable skills in biology to develop ecopreneurship 

(eco- innovation, eco-opportunity, eco-commitment). (7) 

4.  Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude in biology 

learnings, laboratory works, and their professional tasks. (11) 

 

c. Mapping PLO and CLO in Pest and Plant  Diseases 
 

CLO 
PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1            

2            

3            

4            

5            

6           

 

Course Assessment 

1. Assessment Rubrics 
Attitudes/Affective Domain 

In this domain, we evaluated students’ participation in classroom in term of their communication skills 

and responsibility. The rubric that was used in this course is as follows: 
 

Criteria Score 
(SA) 

Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; always attend the class on time; always 
submit the assignment on time; and always 
participate in the completion of group assignment. 

85 ≤ SA ≤ 100 

Communicate effectively, appreciate others’ 
opinions; 80% of attendance; submit 90 
% of the assignment; and often participate in the 
completion of group assignment. 

70 ≤ SA < 85 

Communicate ineffectively, appreciate others’ 
opinions; 75% of attendance; submit the 70% of 
assignment on time; and participate in the 
completion of group assignment. 

55 ≤ SA < 70 

Communicate ineffectively, do not appreciate 
others’ opinions; rarely attend the class; rarely 
submit the assignment; and rarely participate in 
the completion of group assignment. 

0 ≤ SA < 55 

 
 

 



a. Knowledge/Cognitive Domain 

The students’ knowledge assessed through assignments (individual and group) and tests (mid- and final 

semester). The criteria of assignment (individual and group) according to Assignment Rubrics (see 

Appendix 1). The criteria for tests (mid- and final semester) that use in this course are: 

a. The ability to give answers correctly according to the Key and Rubrics; 

b. The ability to provide robust argumentation according to theory; 

c. The ability to provide systematic explanations; and 

d. The ability to apply the substantive concepts in a situation comprehensively according to 

the Key and Rubrics. 
 
 

b. Skills/Psychomotor Domain 

The students’ skills focused on science process skills. These skills assessed based on direct assessment 

of practical skills (DAPS) and indirect assessment of practical skills (IAPS) based on their reports. 

1. Universitas Negeri Surabaya’s Assessment System 
University students are considered to be competent and pass if at least get 40% of the maximum final 

grade. The final grade (NA) is calculated based on the following weight: 
 

Assessment Components Percentage 
Contribution 

Participation (including attitudes/affective) 20% 

Assignment 30% 

Mid-semester test 20% 

Final semester test 30% 

Total 100% 

The final grade (NA) category according to the Universitas Negeri Surabaya Academic Regulation, that 

is: 

NA Interval 
(out of 100) 

Grade Point Letter 
Grade 

85 ≤ NA ≤ 100 4.00 A 

80 ≤ NA < 85 3.75 A- 

75 ≤ NA < 80 3.50 B+ 
70 ≤ NA < 75 3.00 B 

65 ≤ NA < 70 2.75 B- 

60 ≤ NA < 65 2.50 C+ 

55 ≤ NA < 60 2.00 C 

40 ≤ NA < 55 1.00 D 

0 ≤ NA < 40 0 E 



B. Course Evaluation 
            



COURSE :

CREDIT :

STUDY PROGRAM :

PERIOD :

ClASS :

PARTICIPANTS :

PROGRAM LEARNING OUTCOMES

COURSE LEARNING OUTCOMES

CLO-PLO CORRELATION

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

V

V

V

V

V

V

V

ASSESMENT PLAN

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

Particip

ation

Assign

ment, 

Particip

ation

Assign

ment, 

Mid-

test, 

Final 

exam

Assign

ment, 

Mid-

test, 

Final 

examCLO4

25

PLO 1. Able to demonstrate biological knowledge in molecular, cell, and organism level and interaction with their environment.

PLO 2. Able to demonstrate application skills of biological concept and environmental issues with relevant technologies in the 

management of natural resources and environment.

PLO 7. Able to design problem-solving methods by implementing transferable skills in biology to develop ecopreneurship (eco-

innovation, eco-opportunity, eco-commitment).
PLO 11. Able to demonstrate scientific, critical, and innovative attitude in biology learnings, laboratory works, and their 

professional tasks.

ASSESMENT OF PROGRAM LEARNING OUTCOMES (PLO)

Pest and Plant Diseases

Biology Education

2019/2020 (1)

PBU 2017

2

3. Mastering the concepts of plant pests and their application

6. Able to design problem-solving by implementing transferable skills in the field of plant pests to develop 

ecopreneurship (eco-innovation, eco-opportunity, eco-commitment)

1. Increased devotion to God Almighty through the study of various cases related to plant pests

2. Creating an independent and honest character in carrying out tasks related to planting pests and diseases

7. Able to demonstrate innovative scientific attitudes in learning plant pests, laboratory activities, and professional assignments

CLO7

4. Able to apply concepts or theories about plant pests, preventive and controlled methods to solve problems in the 

environment procedurally in accordance with their field of knowledge

5. Able to make the right decisions based on analysis of information and data, and able to guide in choosing various alternative 

solutions independently and groups in the field of plant pests

CLO6

CLO3

CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO1

CLO2



Assign

ment, 

Mid-

test, 

Final 

exam
Assign

ment, 

Mid-

test, 

Final 

exam
Assign

ment, 

Particip

ation

STUDENTS' PERFORMANCE

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12

100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0!

0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0!

0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0!

0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% #DIV/0!Fail

CLO6

Excellent

Good

Satisfy

CLO7

CLO5
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Excellent Good Satisfy Fail
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Appendix 1 

Students Practicum Report 

Assignment Rubric 



 

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PROYEK PEMBUATAN BUKU AJAR 

 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN 
 

Kriteria Penilaian Skor 

4 3 2 1 

Komponen Laporan Laporan resmi terdiri atas 

9 komponen Utama, 

Cover, Kata pengantar, 

Daftar isi, Pendahuluan, 

Materi inti, Fitur-fitur, 

Rangkuman, Soal evaluasi  

Daftar Pustaka 

Laporan terdiri atas hanya 

7  komponen 

Laporan terdiri atas 

hanya 5 komponen 

Laporan terdiri atas 

hanya 3 komponen. 

Tujuan Laporan Tujuan dari pembuatan buku 

ajar disebutkan secara jelas 

dan dibuktikan di seluruh 

bagian buku ajar 

Buku ajar yang ditulis 

memiliki tujuan yang jelas, 

namun penulisan 

komponen agak berbeda 
dengan tujuan 

Tujuan utama tidak 

ditampilkan secara 

konsisten di seluruh 

komponen buku 

ajar 

Tujuan dari buku 

ajar  tidak 

disebutkan. 

Isi Laporan Semua informasi 

berdasarkan data hasil 

pengamatan dan studi 

literature mendukung 
tujuan pembuatan buku ajar 

Sekitar 75% dari data hasil 

pengamatan dan studi 

literature  mendukung 

tujuan pembuatan buku 

ajar 

Sekitar 50% dari data 

hasil pengamatan  

dan studi literature 

mendukung tujuan 
Pembuatan buku ajar 

Sekitar 25% dari data 

hasil pengamatan dan 

studi literatur 

mendukung tujuan 
Pembuatan buku ajar 

Organisasi Laporan Informasi ditampilkan 

secara urut dan mampu 

menjaga minat baca dari 

pembaca 

Informasi ditampilkan 

secara urut namun kurang 

menarik 

Pada beberapa bagian, 

informasi tidak urut 

sehingga mengganggu 

pembaca memahami isi 

buku ajar 

Informasi tidak 

ditampilkan secara urut. 



 
Struktur bahasa yang 

digunakan 

Seluruh kalimat lengkap 

dan berkaitan satu dengan 

yang lain 

Seluruh kalimat lengkap, 

namun beberapa kalimat 

tidak berkaitan satu 

dengan yang lain 

Kurang dari 50% kalimat 

tidak lengkap dan tidak 

berkaitan satu sama lain 

sehingga mengganggu 

pembaca 

Lebih dari 50% kalimat 

tidak lengkap dan tidak 

berkaitan satu sama lain 

sehingga pembaca 

kesulitan memahami isi 
laporan. 

Daftar pustaka pada Referensi secara konsisten Sebagian besar referensi Referensi jarang Referensi yang 

laporan dikutip untuk mendukung dikutip untuk mendukung digunakan untuk digunakan tidak sesuai 
 pernyataan pernyataan mengutip sumber dengan yang ditulis di 
   informasi Daftar pustaka. 
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Course Activities Records 

Sample of Students’ 
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          KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

         UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 

                    Jl. Lidah Wetan, Surabaya - 60213 
                    Telepon : +6231-99424932 
                    Faksimile : +6231-99424932 
                    e-mail : bakpk@unesa.ac.id 
 

                     PRESENSI KULIAH 
Periode 2019/2020 Genap 

Mata Kuliah : Hama dan Penyakit Tumbuhan Dosen : Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si. 
Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si. 
Dra. Evie Ratnasari, M.Si. 
Dr. Yuliani, M.Si. 

Kelas : 2017U     

Prodi : S1 Pendidikan Biologi     

          

N
o 

NIM 
Nama 
Mahasiswa 

Pertemuan Ke 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

04 
Fe
b 

20 

11 
Fe
b 

20 

18 
Fe
b 

20 

25 
Fe
b 

20 

03 
Ma

r 
20 

10 
Ma

r 
20 

17 
Ma

r 
20 

24 
Ma

r 
20 

31 
Ma

r 
20 

07 
Ap
r 

20 

14 
Ap
r 

20 

21 
Ap
r 

20 

28 
Ap
r 

20 

05 
Ma
y 

20 

12 
Ma
y 

20 

1. 170302040
01 

RIFANISSA 
EKA 
PRATIWI 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

2. 170302040
04 

RANA 
YUMNA 
NABILA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

3. 170302040
05 

HAYATIN 
NUFUS 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

4. 170302040
09 

SHINTA 
NADYA 
MEGA 
ARIESTA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

5. 170302040
13 

ALFIYAN 
LESTARI 

H H A H H H H H H H H H H H H 93.3 
% 

6. 170302040
17 

FITRY 
LARASSATI 

H H H S H H H H H H H H H H H 100 
% 

7. 170302040
20 

WIMAWANT
IKA HAPSARI 
NUGRAHA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

8. 170302040
23 

LISTYA EKA 
NINGTYAS 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

9. 170302040
31 

DESI LIA 
NUR 
RAHMADAN
I 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

10
. 

170302040
35 

MUHAMMA
D IZHAR 
MAHENDRA 
SURYA 
NUGRAHA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

11
. 

170302040
36 

KHOLIF 
DEIGO 
PRAJA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 



N
o 

NIM 
Nama 
Mahasiswa 

Pertemuan Ke 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

04 
Fe
b 

20 

11 
Fe
b 

20 

18 
Fe
b 

20 

25 
Fe
b 

20 

03 
Ma

r 
20 

10 
Ma

r 
20 

17 
Ma

r 
20 

24 
Ma

r 
20 

31 
Ma

r 
20 

07 
Ap
r 

20 

14 
Ap
r 

20 

21 
Ap
r 

20 

28 
Ap
r 

20 

05 
Ma
y 

20 

12 
Ma
y 

20 

12
. 

170302040
38 

TYAS TANIA 
AZQIYA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

13
. 

170302040
40 

ALIF ALIA 
KHOIRUN 
NISA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

14
. 

170302040
44 

NADYA EKA 
ARISTYASAR
I 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

15
. 

170302040
45 

AIS 
AGUSTINING 
SYAMSIAR 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

16
. 

170302040
47 

ARY 
MARCHELLI
NA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

17
. 

170302040
57 

RIZQY 
AMALYA 
SOFA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

18
. 

170302040
76 

QORIE RAFI 
AZALY 

H A H H A H H H H H H H H H H 86.7 
% 

19
. 

170302040
78 

DHEA 
MAULIDINA 
ROHMA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

20
. 

170302040
83 

FARADILLA
H ASRI 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

21
. 

170302040
89 

NIDYA 
ISMIYA 
NINGRUM 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

22
. 

170302040
90 

ANANDA 
ANGGY 
PAMELIA 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

23
. 

170302040
93 

AFIFAH AL 
FAIZAH 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

24
. 

170302040
94 

NURANISHA 
BINAZRUL 
KINAYOH 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

25
. 

170302040
95 

MOCHAMM
AD YUDA 
SAIFUDDIN 

H H H H H H H H H H H H H H H 100 
% 

Tanda Tangan Dosen / Asisten 
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Course Log Book 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
 

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

Kampus Ketintang 
Jalan Ketintang, Surabaya 60231 
T: +6231-8293484 
F: +6231-8293484 
laman: unesa.ac.id 
email : bakpk@unesa.ac.id 

 

Aktivitas Perkuliahan 

 

Nama Matakuliah 
: Hama dan Penyakit 
Tumbuhan 

  
Dosen
 : 

MAHANANI TRI ASRI 
(196707241992032002) 
YUNI SRI RAHAYU 
(196606081991032001) 
EVIE RATNASARI 
(196009081989032001) 
YULIANI 
(196807211993032002) 

Kelas : 2017U   

Jadwal & Ruang : C10.01.05 (07.00 - 08.40) R. 

  

No. Tanggal 
Pertemua

n 
Topik 

Pesert

a 
Status Dosen 

1 04-02-2020 Pertemua
n ke 1 

Pendahuluan: 
Ruang lingkup 
hama dan 
penyakit tanaman 

25 Terjadwal Evie Ratnasari 

2 11-02-2020 Pertemua
n ke 2 

Pengertian 
penyakit 
tanaman, gejala 
dan mekanisme 
masuknya 
penyakit tanaman 
serta mekanisme 
pertahanan 
tanaman 
terhadap penyakit 

24 Terjadwal Evie Ratnasari 

3 18-02-2020 Pertemua
n ke 3 

Nematoda 
a.Mekanisme 
infeksi b.Gejala 
c.Pengendalian 
dan pencegahan 
d.Contoh 
nematode 
penyebab 
penyakit tanaman 

24 Terjadwal Evie Ratnasari 

4 25-02-2020 Pertemua
n ke 4 

Nematoda : 
Ekstraksi 
Nematoda 

24 Terjadwal Evie Ratnasari 



5 03-03-2020 Pertemua
n ke 5 

penyakit tanman 
yang disebabkan 
bakteri a. 
Mekanisme 
bakteri dalam 
menginfeksi 
tanaman b. 
contoh 
representatif 
bakteri penyebab 
penyakit tanaman 
c. Gejala yang 
nampak pada 
tanaman yang 
terinfeksi bakteri 
d. Cara 
pencegahan dan 
pengendalian 

24 Terjadwal Mahanani Tri 
Asri 

6 10-03-2020 Pertemua
n ke 6 

Jamur a. 
Mekanisme jamur 
dalam 
menginfeksi 
tanaman b. 
contoh 
representatif 
jamur penyebab 
penyakit tanaman 
c. Gejala yang 
nampak pada 
tanaman yang 
terinfeksi Jamur d. 
Cara mencegah 
penyebaran jamur 
patogen dan cara 
pengendalian nya 

25 Terjadwal Mahanani Tri 
Asri 

7 17-03-2020 Pertemua
n ke 7 

Virus. Mekanisme 
jamur dalam 
menginfeksi 
tanaman b. 
contoh 
representatif virus 
penyebab 
penyakit tanaman 
c. Gejala yang 
nampak pada 
tanaman yang 
terinfeksi virus d. 
Cara mencegah 
penyebaran virus 
patogen dan cara 
pengendalian nya 

25 Terjadwal Mahanani Tri 
Asri 

8 24-03-2020 Pertemua
n ke 8 

UTS 25 Terjadwal Mahanani Tri 
Asri 



9 31-03-2020 Pertemua
n ke 9 

Pengendalian 
Hayati dan 
Implementasinya 

25 Terjadwal Yuliani 

10 07-04-2020 Pertemua
n ke 10 

Tehnik 
Pengendalian 
hama dan 
penyakit 

25 Terjadwal Yuliani 

11 14-04-2020 Pertemua
n ke 11 

Mekanisme 
pertahanan 
tumbuhan dari 
patogen 

25 Terjadwal Yuliani 

12 21-04-2020 Pertemua
n ke 12 

Penyakit tanaman 
akibat 
kekurangan unsur 
hara 

25 Terjadwal Yuni Sri 
Rahayu 

13 28-04-2020 Pertemua
n ke 13 

a. Ciri umum, 
diagnosis dan 
pengendalian 
penyakit tanaman 
karena faktor 
suhu, 
kelembaban,caha
ya, polutan, 
oksigen dan stress 
tanaman b. 
Keseimbangan 
ekosistem 

25 Terjadwal Yuni Sri 
Rahayu 

14 05-05-2020 Pertemua
n ke 14 

Efek patogen 
terhadap 
fotosintesis, 
translokasi hara, 
respirasi dan 
sistem ekspresi 
genetik 

25 Terjadwal Yuni Sri 
Rahayu 

15 12-05-2020 Pertemua
n ke 15 

Review 25 Terjadwal Yuni Sri 
Rahayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 2 

Sample of Test 

(Middle &Final-Semester Test) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 
Mata Kuliah 

Dosen 

Prodi/Angkatan/Kelas 

Hari/Tanggal 

Waktu 

:  Hama dan Penyakit Tanaman  

:  Dra. Evie Ratnasari, M.Si., Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si.,  

:  BioE 2017, BioD 2017; PBU 2017 dan PBB 2017 

:  Senin,23 Maret 2020 dan Selasa, 24 Maret 2020 

: 100 menit 

 
Petunjuk:  
a. Ujian bersifat open book! 
b. Jawablah soal di bawah ini secara mandiri, setiap dosen dalam satu lembar tersendiri 

dengan tiap lembar diberi identitas nama dosen misal :  
     SOAL A (Dra. Evie Ratnasari , M.Si.) dan SOAL B (Dr. Mahanani Tri Asri , M.Si.) 

c. Jawaban dikumpulkan pada PJ dikumpulkan dalam satu folder kelas dengan winRar arcive 
dan di kirim via email secara terpisah untuk tiap dosen! 

d.  Email B. Mahanani  mahananitria@gmail.com 

      Email B. Evi  evieratnasari@unesa.ac.id 

e.  Lama waktu ujian 100 menit, waktu pengiriman  ke dosen maksimal pukul 18.00 wib  
 
SOAL A (Dra. Evie Ratnasari , M.Si.) 

1.  Perhatikan gambar di bawah ini, jelaskan kurva mekanisme perkembangan penyakit pada individu 

tumbuhan (skor 20) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a. Jelaskan perbedaan perkembangan penyakit dalam hal cara penetrasi oleh bakteri,  

 virus, jamur dan nematode (skor 20)! 

b. Pada prinsipnya, untuk mengelola penyakit tumbuhan ada strategi dan taktik yang dapat 

   digunakan. Jelaskan yang dimaksud dengan srategi dan taktik serta berikan penjelasan 

   untuk masing2 poin dari strategi dan taktik tersebut  (skor 35)! 

 

3. Perhatikan gambar berikut (skor 25)! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

A. Norm distribution. 

B. True logarithmic 

scale 

mailto:mahananitria@gmail.com
mailto:evieratnasari@unesa.ac.id


 

 

SOAL B (Dr. Mahanani Tri Asri , M.Si.) 

1.    Pada saat anda mengamati pertmbuhan tanaman disekitar anda ditemukan tanaman dengan 

gejala yang bervariasi seperti  adanya bercak pada daun yang tidak beraturan, busuk basah pada 

batang dan tanaman menjadi tidak produktif. A) Identifikasi mikroba penyebab penyakit dengan 

gejala tersebut, B) cara penyebaran dan C) cara pengendaliannya (skor 30)! 

 

2.   Terdapat tanaman di lahan petani yang menunjukkan bahwa tanaman tesebut terserang oleh 

jamur klas  Ascomycetes. A) Jelaskan cara mengidentifikasi  tanaman yang terserang jamur, B) 

cara jamur tersebut menginfeksi tanaman, dan  C) cara mencegah penyebarannya (Skor 30)! 

 

3.    Apabila anda menemukan  beberapa tanaman terserang penyakit dengan penyebab virus di 

sawah yang sedang anda tanami, A) bagaimana cara anda mengenali penyakit tersebut dan b) 

rancanglah suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk mencegah agar tanaman sejenis yang 

sehat disekitar tanaman anda tidak tertular virus tersebut (skor 40)! 

 

 

  
   ---------------- Selamat mengerjakan ------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 2019/2020 
 

Mata Kuliah                  : HAMA PENYAKIT TUMBUHAN 
Dosen                           : Dr. Yuliani M.Si. & Dr.Yuni Sri Rahayu, M.Si 
Prodi/Angkatan/Kelas :  Biologi 2017 E, BioD dan 2017 PBD, 2017 PBU 
Hari/Tanggal                :  
Waktu                           : 100 menit 
 
Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas, 
alasan, bila perlu tambahkan grafik ataupun gambar ! 
 

1. a.Jelaskan perbedaan dari introduksi,konservasi 
b.Berikan argumentasi, langkah apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih praktek 
pengendalian hayati introduksi 

2. Jelaskan tehnik tehnik pengendalian hama disertai dengan contohnya 
3. Tumbuhan dapat bertahan terhadap serangan pathogen dengan mengkombinasikan sifat sifat 

structural, dan reaksi biokimia. Berdasarkangambar uraikan pertahanan tumbuhan secara 
metabolic dari keberadaanpatogen 

4.  Ani memiliki tanaman pot yang tampak kurus, kerdil dengan daun pucat,keriting dengan 
bagian yang mengedefisiensi 2 jenis unsur hara apa yang menyebabkan dan berikan alasan 
Anda. 

5. Salah satu cara untuk dapat mengendalikan penyakit pada tanaman akibat pengaruh 
lingkungan adalah memahami mekanisme yang dilakukan agar tanaman dapat tahan terhadap 
kondisi stress lingkungan. Untuk itu, berikan penjelasan mekanisme tanaman agar tahan 
kondisi cekaman sbb.  
a. Kekurangan Oksigen 
b. Panas 
6. Berikut ini adalah definisi penyakit pada tanaman: 
a. Pertumbuhan abnormal atau penyi pada bagian tertentu maupun seluruh bagian tanaman, 
disebabkan oleh angguan biotik atau abiotik; 
b. Suatu yang mengganggu tanaman, sehingga nilai ekonomisnya menurun, 

              baik kualitas maupun kuantitas 
           c. Kerusakan fisiologis aki primer; 
           d. Rangkaian proses fisiologis yang merugikan, disebabkan oleh rangsangan 
              yang terus menerus oleh suatu penyebab primer. Ditunjukkan lewat aktivitas sel    
              sakit dan dinyatakan dalam keadaan morfologis  yang disebut gejala. 
              Ketika tanaman kekurangan unsur hara dikatakan mengalami sakit. Kriteria 
              penyakit yang mana dari keempat definisi penyakit tersebut sertakan alasan 
              anda. Jawaban anda dapat lebih dari satu. 
 

Karakter yang diinginkan adalah: 
teliti,disiplin dalam waktu,percaya kepada diri sendiri,dan tidak memberi kesempatan 

kepada orang lain untuk berbuat curang. Karakter ilmiah dimulai dari diri sendiri. 
Selamat mengerjakan dan semoga 

                                 Saudara cermat dalam memberikan jawaban 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Appendix 2 

Sample of Student’s Answer to Middle and  

Final-Semester Test 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Nama : Shinta Nadya Mega Ariesta ( nilai :96) 

NIM : 17030204009 

Kelas : PBU 2017 

UJIAN TENGAH SEMESTER HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN 

1. Jawaban :  

A. Penyakit dengan gejala adanya bercak pada daun yang tidak beraturan, busuk basah pada batang, 

dan tanaman menjadi tidak produktif adalah Hawar. Penyakit hawar disebabkan oleh bakteri 

Xanthomonas. Contoh, Xanthomonas campestris pv. Manihotis menyebabkan penyakit hawar pada ubi 

kayu (Cassava Bacterial Blight) dengan gejala lesion menyudut; muncul bercak nekrotik; perlendiran 

massa bakteri pada tangkai, helai daun, serta batang; dan mati pucuk. 

B. Cara Penyebaran : 

1) Benih berasal dari pertanaman yang pernah terserang penyakit hawar. 

2) Infeksi bibit melalui luka. 

3) Daerah ternaung lebih rawan untuk terserang. 

Cara Penyebaran Xanthomonas pada tubuh tanaman terserang: 

1) Merusak dinding sel sehingga permeabilitas sel terganggu. 

2) Menginjeksi toksin yang mengganggu metabolisme tanaman. 

3) Mengambil nutrisi tanaman. 

4) Menghambat aliran air atau zat hara dari akar ke daun. 

5) Tumor yang dibentuk oleh Xanthomonas memakan banyak nutrisi, sehingga tumbuhan 

kekurangan nutrisi. 

 

C. Cara Pengendalian 

1) Menanam varietas tanaman yang tahan atau toleran. 

2) Menanam bibit tanaman yang sehat, bebas infeksi bakteri Xanthomonas. 

3) Melakukan sanitasi lahan dengan mencabut dan membakar tanaman sakit. 

4) Membajak tanah lebih dalam. 

5) Membebaskan lahan dari gulma selama enam bulan. 

6) Pengaturan waktu tanam 

7) Pemupukan berimbang untuk memperbaiki nutrisi. 

 

2. Jawaban : 

A.Identifikasi jamur dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. 

Identifikasi jamur secara makroskopis dilakukan dengan melihat secara langsung adanya bercak 

berbentuk radier atau bulat dan terdapat gradasi warna, sedangkan identifikasi jamur secara mikroskopis 

dilakukan dengan menggunakan metode slide culture untuk mengamati bentuk hifa dan ukuran konidia. 



Ciri-ciri dari kelas Ascomycetes yaitu uniseluler atau multiseluler, hifa bersekat, spora seksual berupa 

askospora, spora aseksual berupa konidiospora, dalam satu askus terdapat 8 spora, inti sel banyak, dan 

cara hidupnya ada yang saprofit atau parasit. 

B.Cara jamur dalam menginfeksi tanaman sebagai berikut. 

1) Inokulasi, Inokulum jamur berupa hifa dan spora. 

2) Penetrasi, dilakukan melalui stomata ataupun lentisel. 

3) Infeksi. 

4) Kolonisasi. 

5) Reproduksi. 

6) Penyebaran. 

C. Cara mencegah penyebaran jamur dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut : 

a) Menjauhkan patogen dari area. 

b) Melakukan fungisida. 

c) Melakukan pergantian tanaman (rotasi tanam). 

d) Melakukan pergantian tanah/pola tanam. 

e) Melakukan treatment tanah dengan membolak-balikkan tanah kemudian dijemur di bawah sinar 

matahari. 

 

3. Jawaban : 

A. Penyakit yang disebabkan oleh virus dapat dikenali dengan melihat gejala klinis pada tanaman, 

gejala bisa berupa klorosis, nekrosis, dan terbentuk bercak cincin pada bagian tanaman. 

Selanjutnya dilakukan pengamatan dari cairan tanaman yang terdapat gejala klinis untuk kemudian 

diamati menggunakan mikroskop elektron. Namun, untuk memastikan bahwasannya penyakit 

tanaman diakibatkan oleh virus akan lebih valid lagi jika sampel dialkukan uji serologis (antigen-

antibodi) dengan menggunakan Elisa dan Uji genetika dengan cara melakukan sequensing dari 

sampel tanaman yang kemudian dilakukan analisis dengan gen virus yang sudah ada.  

 

B. Untuk menghindari penularan  virus ke tanaman disekitar, maka dapat dilakukan beberapa hal 

berikut : 

1).Melakukan Eradikasi tanaman yang telah diketahui terdapat gejala klinis yang mengindikasikan 

tanaman tidak sehat dengan cara mencabut dan memusnahkan tanaman sakit, pemusnahan 

dilakukan dengan cara dibakar. 

2)Selanjutnya melakukan sanitasi lingkungan disekitar bekas tanaman yang terjangkit virus untuk 

mengendalikan gulma yang kemungkinan dapat menjadi inang virus. Pengendalian ini dapat 

menggunakan pestisida yang dikhususkan kepada vektor pembawa virus. 

3)Kemudian melakukan imunisasi pada tanaman dengan memberikan virus yang telah dilemahkan 

kepada inang sehingga tebentuk tanaman dengan antibodi kebal terhadap virus tersbut. 

4)Setelah masa tanam tanaman tersebetu telah berakhir, maka perlu dilakukan rotasi atau 

penggiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang virus atau tanaman yang bukan berasal 

dari famili yang sama seperti tanaman sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memutus antai 

penyebaran virus. 

5).Sebagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memilih bibit yang sehat (tidak 

mengandung virus) pada penanaman selanjutnya. 
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1.  a. Perbedaan Introduksi, Konservasi, dan Augmentasi  10 

 

No. Pembeda Introduksi Augmentasi Konservasi 

1.  Tujuan Mengimpor musuh alami 

dimana didasarkan pada  

Meningkatkan efektivitas 

musuh alami atau 

pengaruhnya 

Menghindari tindakan 

yang dapat mengurangi  

dari jumlah musuh alami  

2. Cara Praktek klasik (awal 

usaha pengendalian 

hayati). 

Praktek lanjutan dari 

introduksi yaitu dengan 

meningkatkan jumlah 

musuh alami  atau 

dengan modifikasi 

ekosistem  

Mengghindari 

penggunaan insektisida 

universal, 

mempertahankan 

tanaman alternative, dan 

mempertahankan 

vegetasi tempat hidup 

inang alternative. 

3. Jangka 

Waktu 

Penerapan 

Jangka panjang Jangka pendek Jangka panjang 

 

b. Langkah yang perlu dipertimbangkan dalam introduksi:  7.5 

 

1). Teknik introduksi umumnya hanya berhasil digunakan untuk hama eksotik, sedang pada hama 

asli kurang berhasil. 

2). Keberhasilan tergantung pada stabilitas agro-ekosistem, misal pada tanaman tahunan biasanya 

memiliki stabilitas agroekosistem sehingga musuh alami yang diintroduksi diharapkan dapat 

berkembang dan mapan pada ekosistem baru. Contoh penggunaan musuh alami untuk 

mengendalikan hama-hama di perkebunan. 

 

2. Teknik-teknik Pengendalian Hama Beserta Contohnya, yaitu:  15 

 

a.Pengendalian Hama dengan peraturan/perundang-undangan /karantina 

Contoh: Sertifikasi balai penelitian dan karantina secara nasional 

b. Pengendalian Fisik dan Mekanik 

Contoh: Pengendalian suhu, kelembaban, dan cahaya dan Gopyokan membunuh tukus 

sawah 

c.Pengendalian Hama dengan Bercocok Tanam atau Kultur Teknis  

Contoh: Pengelolaan dan pengerjaan tanah yang terserang hama tanah 

d.Pengendalian Hayati 

Contoh: Pelepasan predator alami 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami ucapkan atas rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga Buku berjudul Hama pada 10 Tanaman Hias ini 

dapat terselesaika Penulisan buku ini diinisiasi dari mata 

kuliah Hama dan Penyakit Tumbuhan, Prodi Pendidikan 

Biologi, FMIPA Universitas Negeri Surabaya. 

 Bahan ajar ini ini memberi wawasan mengenai 

jenis-jenis hama yang seringkali menyerang sepuluh 

tanaman hias. Selain itu, buku ini juga membahas 

pengendalian hama. Dengan demikian, masyarakat 

terutama pembudidaya tanaman hias dapat 

memerperdalam mengenai hama yang menyerang 

tanaman hias serta bagaimana cara mengatasi masalah 

tersebut. 

 Buku ini terdiri dari sepuluh pokok bahasan 

tanaman hias antara lain Anggrek, Mawar, Melati, Krisan, 

Bunga Kertas, Anglonema, Euphorbia, Kamboja, Soka 

dan Kembang Sepatu, dan masing-masing bunga dikaji 

berdasarkan nama penyakit, penyebab penyakit, gejala 

klinis, cara mengatasi, cara pertahanan struktural dan 

kimiawi tumbuhan, soal beserta jawaban, serta 

rangkuman. Bahan ajar ini diharapkan dapat bermanfaat 
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bagi masyarakat yang merintis budidaya tanaman hias 

untuk menambah wawasan mengenai hama penyerang 

tanaman hias. 

Surabaya, Mei 2020 

Tim penulis 
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PENDAHULUAN 

Tanaman hias merupakan tanaman yang memiliki 

nilai hias dan kesan seni (artistik). Manfaat tanaman hias 

meliputi 3 aspek yaitu: Ekonomi, Seni, dan Lingkungan. 

Ekonomi: budidaya tanaman hias dapat menjadi lapangan 

pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Seni (artistik) yaitu menambah keindahan 

pemandangan baik di kebun maupun di rumah., dengan 

adanya tanaman hias udara menjadi sejuk karena dapat 

menyerap polutan dan gas beracun, serta mencegah erosi 

(Dispertanpan Sumbar, 2004). 

Tanaman hias adalah satu diantara komoditas 

potensial yang dapat dikembangkan dengan baik dalam 

skala kecil maupun besar hal tersebut terbukti dari 

semakin tingginya minat masyarakat terhadap agribisnis 

berbagai tanaman hias. Hal ini menyebabkan 

meningkatnya jumlah pelaku usaha tanaman hias, produk 

tanaman hias, luas areal dan daerah pengembangan baru 

tanaman hias (Nxumalo dan Wahome, 2010). 

Salah satu pengganggu tumbuh dan kembangnya 

tanaman hias adalah hama. Hama dapat menyebabkan 

menurunnya produktivitas tanaman hias, mengurangi 

keindahan serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi 
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pengusaha budidaya tanaman hias. Hama merupakan 

makhluk hidup yang dapat menginfeksi tanaman dan 

mengganggu metabolismenya. Sehingga menyebabkan 

terganggunya prodiktivitas tanaman. Oleh karena itu 

dibutuhkan pemberantasan hama (Rukmana, 2003).  

Menyikapi hal tersebut perlunya sebuah wawasan 

dan pedoman bagi pelaku budidaya tanaman hias agar 

mampu mengenali hama yang menyerang tanaman hias 

yang dimiliki. Pedoman tersebut berisi bagaimana 

karakteristik hama, bioekologi hama, gejala klinis yang 

ditimbulkan, cara penyerangan hama, cara pertahanan 

struktural dan kimiawi, Pengaruh Patogen terhadap 

Fisiologi Tumbuhan. Terakhir yang terpenting adalah 

Cara Pengendalian hama yang menyerang tanaman hias. 

Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan pengetahuan baru mengenai masyarakat pada 

umumnya dan pelaku budidaya tanaman hias khususnya. 

Buku ini memberikan tambahan ilmu yang dapat 

dijadikan pedoman untuk membudidadayakan 10 

tanaman hias diantaranya yaitu; anggrek, anglonema, 

kamboja, melati, bunga soka, bunga kertas, bunga krisan, 

kembang sepatu, euphorbia dan mawar. 
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Bunga Anggrek (Dendrobium sp.) 

 

 
Sumber gambar: http://www.aos.org/orchids/orchids-a-

to-z/letter-d/dendrobium.aspx 

Tanaman Anggrek merupakan salah satu tanaman 

yang banyak digemari karena warna bunganya yang 

cantik dan tahan lama. Keunikan tanaman ini yakni 

hidupnya yang dapat menempel pada batang pohon, 

maupun dengan media sabut kelapa atau arang. Keunikan 

terseut membuat banyak orang menyukai bunga ini. 

Karena keindahan dan keunikannya tersebut Bunga 

Anggrek mendapatkan nama lain yakni “Puspa Pesona”. 

 

1. Hama 

Siput setengah telanjang ( Parmarion sp.) 

http://www.aos.org/orchids/orchids-a-to-z/letter-d/dendrobium.aspx
http://www.aos.org/orchids/orchids-a-to-z/letter-d/dendrobium.aspx
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Sumber gambar: 

http://www.opete.info/images/Hortikultura/Foto%20

Anggrek/Pest/Parmarion.jpg 

 

Siput setengah telanjang  ini sering menyerang 

anggrek, sebab pada saat berjalan ia mengeluarkan 

lendir yang bersifat toksik terhadap tanaman dan 

siput tersebut merusak tanaman dengan memakan 

daun. 

 

2. Penyebab 

Siput ini suka dengan daerah yang lembab, yang 

kedua adalah siput telah mengenali tanaman 

inangnya dengan menggunakan gigi kecilnya yang 

seperti parutan. 

 

3. Bioekologi 

Siput setengah telanjang merupakan hewan 

dengan sifat hermafrodit, yang berarti mereka 

memiliki organ jantan dan betina. Mereka dapat 

bertelur sepanjang tahun dan biasanya bergerombol 

sebanyak 20-80 telur dengan ukuran ¼ inci dan 

http://www.opete.info/images/Hortikultura/Foto%20Anggrek/Pest/Parmarion.jpg
http://www.opete.info/images/Hortikultura/Foto%20Anggrek/Pest/Parmarion.jpg
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sebagian besar berbentuk bulat atau oval. Telur 

tersebut biasanya diletakkan di lingkungan yang 

teduh, lembab, seperti batu atau dedaunan mati, 

maupun di bawah pot. Telur siput bisa tidak aktif 

selama lingkungan kering hingga kondisi sampai 

kelembaban lingkungan cukup. Musim hujan dengan 

kondisi yang sejuk diikuti oleh banyaknya air dan 

berkabut adalah kondisi ideal untuk ledakan 

populasi. Siput tumbuh lambat dan umumnya 

memiliki masa hidup 1 hingga 5 tahun. 

 

4. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang timbul akibat siput telanjang 

ini yaitu adanya lubang dan bekas gigitan pada 

bagian daun, batang, bunga, buah dan bagian lain 

pada tanaman. Serta, sering ditandai adanya kotoran 

bekas lendir yang mengkilat. 

 

5. Cara Penyerangan 

Siput telanjang umumnya akan aktif pada musim 

penghujan ata pada daerah lembab, serta popuasinya 

juga akan meningkat pada hari-hari tersebut. Siput 

mmerupakan hewan aktif pada malam hari, terutama 

untuk makan, selain pada malam hari siput juga aktif 

pada lingkungan lembab, dingin, dan pada subuh 

hari. Sedangkan pada siang hari, siput akan mencari 

tampat yang  gelap, kondisi lembab yang bisa saja di 

bawah daun, papan, batu, dan sisa-sisa tanaman atau 

di lubang tanah. 
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6. Cara Pengendalian   

Cara pengendalian siput setengah telanjang yaitu 

dapat menggunakan rendaman daun tembakau, 

dengan  cara ambil 30 ml air rendaman tembakau 

dan campurkan dengan 2,5 liter air, masukkan ke 

dalam sprayer kemudian aplikasikan di seluruh 

permukaan area tanaman anggrek. Penyemprotan 

dilakukan pada waktu malam karena tingkat 

kelembapan meningkat dapat dilakukan setiap hari 

atau dua hari sekali sampai air rendaman habis 

diaplikasikan.  Untuk memberantas anakan dapat 

dilakukan dengan Daun Mimba yang masih segar  

dengan cara  dicuci 

bersih, dan 

dikeringanginkan 

selama satu hari. 

Setelah itu dihaluskan 

dengan blender dan 

ditambahkan air. Daun 

yang telah dihaluskan 

diendapkan selama satu 

malam, kemudian 

disaring dan disimpan dalam botol, cairan ini 

kemudian dapat disemprotkan pada daun anggrek. 

 

7. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

Anggrek memiliki kandungan Asam salisilat yang 

menyebabkan ketahanan tanaman terhadap beberapa 

patogen. Sehingga terjadi penundaan gejala adanya 

hama maupun penyakit pada semua bagian tanaman, 
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serta adanya kandungan fitoaleksin yang daat 

membnuh hama dan patogen. Sedangkan ketahanan 

strutural pada Anggrek yakni adanya lapisan lilin 

pada daun anggrek, namun lapisan ini tidak terlalu 

berengaruh pada tanaman Anggrek, ketahanan yang 

lain yakni adanya batang yang tebal sehingga siut 

setengah telanjang tidak dapat memakannya, dengan 

utuhnya batang dan akar, maka tanaman anggrek 

masih dapat dirawat kembai dengan memindahkan 

tempat tumbuh, serta memberikan beberapa hormon 

tambahan sehingga daun Anggrek dapat muncul 

kembali. 

 

8. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Adanya siput setengah telanjang ini dapat 

menyebabkan kematian pada tanaman anggrek, 

sebab siput akan memakan habis daun pada tanaman 

anggrek. Aktivitas pada malam hari dari siput, 

membuat tanaman diuar pengawasan pemilik, 

sehingga siput setengah telanjang dapat memakan 

daun dengan keseluruhan. Umumnya pemilik 

tanaman akan menyadari Anggrek terkena siput 

setengah telanjang ketika pagi hari dengan keadaan 

tanaman tanpa daun. 
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Bunga Mawar (Rosa sp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar: www.merdeka.com  

Mawar (Rosa sp.) merupakan salah satu bunga 

potong yang banyak diminati masyarakat, seringkali 

digunakan sebagai bunga penghias acara formal seperti 

seminar, lokakarya maupun non formal seperti pengantin 

dan beberapa acara adat. Jika acara telah usai atau bunga 

mawar disimpan/ dipajang beberapa hari akan menjadi 

layu dan jatuh harga jualnya. Bunga mawar yang tumbuh 

di alam memiliki jenis dan varietas yang berbeda-beda. 

Di Indonesia banyak di kembangkan jenis mawar hibrida, 

terutama jenis dan varietas mawar yang berasal dari 

Belanda. Kelompok mawar yang banyak permintaannya 

adalah tipe hibrida tea dan medium. 

1. Hama 

Thrips 

Thrips adalah kelompok serangga berukuran 

kecil, bertubuh ramping, yang termasuk ke dalam 

ordo Thysanoptera (thysanos =  umbai; pteron =  

http://www.merdeka.com/
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sayap). Thrips adalah kata Yunani yang juga bisa 

berarti kutu kayu.  Jadi  golongan  ini  terdiri  dari  

serangga  yang  bersayap umbai,  yang  menjadi  

salah  satu  ciri  morfologis  yang  paling  penting. 

Hingga kini, 5000 spesies thrips telah diidentifikasi.  

Thrips  bertubuh  silindris  memanjang,  dengan  

panjang  hanya  1 – 2  mm,  meskipun ada yang 

mencapai 13 mm, dan kebanyakan berwarna hitam. 

 
Sumber gambar: Aburamai (2014) 

 

2. Penyebab 

Jarak tanam terlalu dekat. Thrips menyukai 

tempat yang lembab dan suhu sejuk, apabila jarak 

tanam terlalu dekat maka potensi thrips menyerang 

mawar semakin besar. 

3. Bioekologi 

Thrips adalah serangga yang mobilitasnya rendah, 

meskipun mereka mempunyai sayap, mereka tidak 

banyak menggunakannya untuk terbang. Oleh karena 

itu, thrips mudah ditemukan secara berkelompok 

menghuni sehelai daun bersama dengan telur dan 

nimfanya. 
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Siklus hidup thrips terdiri atas empat fase, yaitu 

telur, fase larva dan nimfa, fase prepupa, pupa, dan 

imago dewasa. Telur thrips diletakkan induk dalam 

jumlah yang banyak, dengan rata-rata 80 butir tiap 

induk. Letak telur akan mudah diketahui dengan 

memperhatikan bekas tusukan 

pada bagian tanaman tersebut 

dan biasanya disekitar jaringan 

tersebut terdapat 

pembengkakan. Telur-telur ini 

akan menetas sekitar 3 atau 7 

hari setelah peletakan oleh imago betina.  

Larva yang baru menetas segera memakan 

jaringan tanaman. Nimfa thrips sangat lincah dan  

sering berpindah ke bagian lain dari tanaman. Pada 

instar kedua, trips aktif bergerak mencari tempat 

yang terlindung, biasanya dekat urat daun atau pada 

lekukan-lekukan di permukaan bawah daun. Trips 

instar ke dua berwarna lebih kuning, panjang 0,9 mm 

dan aktifitas makannya meningkat. Pada akhir instar, 

thrips turun ke tanah dan menjadi pupa pada atau di 

bawah permukaan tanah. Dalam beberapa spesies 

tahap pre-pupa dan pupa tetap berada pada tanaman. 

Tahap pupa tahan terhadap insektisida. 

Fase dewasa (imago) adalah tahap reproduksi dan 

bersayap. Thrips dewasa adalah penerbang yang 

buruk, tetapi sayap berumbai mereka memungkinkan 

mereka untuk dengan mudah dibawa oleh angin. 

Imago akan bergerak lebih cepat dibanding dengan 

nimfanya, telah memiliki sayap yang ukurannya 
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relatif panjang dan sempit, imago ini tubuhnya 

berwarna kuning pucat sampai kehitam-hitaman. 

Serangga dewasa berukuran 1-2 mm. Imago betina 

dapat bertelur sampai 80 butir yang diletakkannya ke 

dalam jaringan epidhermal daun dengan bantuan 

ovipositornya yang tajam. 

 

4. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang mengindikasikan tanamar 

mawar terserang thrips adalah sebagai berikut: 

a. Daun bercak berwarna perak. 

b. Bunga bercak berwarna perak. 

 

5. Cara Penyerangan 

Thrips mempunyai alat mulut yang bertipe   

pencucuk-pengisap berbentuk pendek, buntak, dan 

tidak simetris. Thrips akan mengisap cairan 

tumbuhan yang keluar dari jaringan yang terlebih 

dahulu dilukai dengan mulutnya. 

 

6. Cara Penyebaran 

Thrips tidak bisa terbang tetapi hanya meloncat-

loncat saja.  Penyebaran dari satu tanaman ke 

tanaman lain berlangsung sangat cepat dengan 

bantuan angin. 

 

7. Cara Pengendalian 

a. Pengendalian secara mekanis  
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‒ Memasang perangkap perekat misalnya 

dengan menggunakan Insect Adhesif Trap 

Paper (IATP) berwarna kuning.  

‒ Melakukan pembersihan manual 

menggunakan kuas dan larutan air sabun. Hal 

ini hanya dilakukan untuk tanaman buah 

dalam pot (tambulampot) dan tanaman hias, 

tidak efektif dan efisien untuk diaplikasikan 

di kebun.  

‒ Menyediakan kondisi pertumbuhan yang baik 

bagi tanaman untuk memastikan 

pertumbuhan yang cepat. Stres lingkungan 

yang melemahkan tanaman membuat mereka 

lebih rentan terhadap serangan thrips. Secara 

khusus, tanaman di bawah tekanan air sangat 

rentan terhadap kerusakan thrips langsung. 

Irigasi yang memadai merupakan faktor 

penting dalam meminimalkan kerusakan.  

‒ Membajak dan mengerikan, dan solarisation 

dapat membunuh kepompong di tanah dari 

tanaman sebelumnya. 

b. Pengendalian secara biologi 

‒ Introduksi hama alami yaitu Eulophidae dan 

Trichogrammatidae. 

‒ Introduksi fungi seperti Beauveria bassiana 

atau Verticillium lecanii. Strategi ini 

menunjukkan efek yang signifikan pada telur, 

larva dan thrips dewasa. 

c. Pengendalian secara kimia  

‒ Penyemprotan Noozle. 
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‒ Penyemprotan insektisida dilakukan pada 

pagi dan/atau sore hari ketika thrips masih 

berkeliaran di permukaan tanaman dan 

dikonsentrasikan pada bagian permukaan 

bawah daun, tunas, bunga, dan pucuk 

tanaman. 

 

8. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

a. Mawar mempunyai trikoma pada daun sehingga 

akan mempersulit hama untuk memakan daun 

serta mempersulit peletakan telur. 

b. Tanaman mawar mengandung senyawa alkaloid 

dan fenolik. Senyawa inilah menyebabkan 

tanaman lebih resisten terhadap hama. 

 

 

9. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Thrips mempunyai alat mulut yang disebut stylet 

yang merupakan alat penusuk pengisap cairan 

tanaman, sehingga tanaman yang diserangnya 

menjadi kerdil dan kualitas bunga menurun akibat 

malformasi. Bahkan pada serangan berat, tanaman 

akan gagal menghasilkan bunga. 
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Bunga Melati (Jasminum sp.) 

 
Sumber gambar: 

https://www.tokopedia.com/hasan115/bibit-bunga-

melati-gambir-import-white 

Melati adalah tanaman yang berupa perdu, 

memiliki batang tegak, dan hidup menahun. Melati 

merupakan tanaman genus dari semak dan tanaman yang 

merambat termasuk dalam keluarga Zaitun (Oleaceae). 

Melati terdiri dari kurang lebih 200 spesies asli daerah 

yang memiliki iklim tropis serta hanga dari daerah 

Eurasia, Oseania, dan Australia. Tanaman melati secara 

luas dibudidayakan karena memiliki aroma khas bunga 

yang harum. Di Indonesia, tanaman melati sering 

ditemukan pada pekarangan rumah atau digunakan untuk 

pembatas pagar. Bunga pada tanaman melati memiliki 

banyak manfaat dan telah dimanfaatkan sejak zaman 

dahulu karena memiliki bau harum yang menjadikan 

bunga melati sebagai bunga wajib untuk acara hajatan 

dan sebagai hiasan di pekarangan rumah. 

https://www.tokopedia.com/hasan115/bibit-bunga-melati-gambir-import-white
https://www.tokopedia.com/hasan115/bibit-bunga-melati-gambir-import-white
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1. Hama 

Ulat Palpita (Palpita unionalis Hubn.) 

Ulat Palpita adalah sejenis larva ngengat 

berwarna putih. Ulat berwarna hijau, mengkilap agak 

transparan, panjangnya dapat mencapai 11 mm. Ulat 

biasanya mengeluarkan benang-benang halus 

berwarna putih yang digunakan untuk menggulung 

daun atau menjalin jaring halus tempat ulat tersebut 

bersembunyi sambil makan daun melati selama 22-

25 hari. Selanjutnya ulat membentuk kepompong 

yang berwarna hijau atau cokelat dengan panjang 

sekitar 17 mm. setelah 15-19 hari, kepompong 

berubah menjadi ngengat. 

 
Sumber gambar: 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Ulat_Palpita_(P

alpita_unionalis_hubn).jpg 

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Ulat_Palpita_(Palpita_unionalis_hubn).jpg
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Ulat_Palpita_(Palpita_unionalis_hubn).jpg
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2. Penyebab 

Tanaman melati merupakan tanaman yang 

memiliki aroma yang harum dan warna bunga yang 

putih sehingga menyebabkan ngengat putih 

menggunakan tanaman ini sebagai tempat hinggap 

dan menempelkan telurnya. Warna putih pada bunga 

digunakan oleh ngengat untuk berkamuflase dari 

predator yang menyerang ngengat tersebut. Selain 

itu, bunga dan daun melati memiliki kandungan 

kimia alkaloid, glycoside, saponin, terpenoid dan 

flavonoid (Jayalandri, 2016). Flavonoid berpotensi 

sebagai antioksidan dan mempunyai aktivitas yang 

dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka seperti 

antibakteri. Antioksidan dapat menghambat 

kerusakan sel tubuh, sehingga antioksidan sangat 

dibutuhkan oleh larva ngengat putih yang masih 

dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. 

 

3. Bioekologi 

Ngengat berwarna putih mempunyai panjang 

badan 14 mm dengan rentang sayap 27 mm, dan tepi 

sayap depan berbulu halus berwarna coklat hinggap 

di daun tanaman melati untuk meletakkan telurnya. 

Telur ngengat berbentuk bulat pipih, berdiameter 1 

mm, dan berwarna putih agak bening. Telur 

diletakkan pada permukaan bawah daun, satu per 

satu secara berderet terdiri atas 2-4 butir. Stadium 

telur berlangsung selama 2-4 hari, dan setelah 

menetas menjadi larva berwarna hijau, larva ngengat 
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tersebut tumbuh dan berkembang dengan memakan 

daun pada tanaman melati. 

 

4. Gejala Klinis 

Gejala yang dapat ditimbulkan dari ulat ini adalah 

daun menjadi abnormal atau berlubang. Jika 

dibiarkan, maka daun tanaman akan rusak, 

menguning, dan layu. Tanaman melati gagal 

membentuk bunga. Tingkat kerusakan oleh hama ini 

berkisar 30% - 80%. 

 
Sumber gambar: 

http://budidayamelati.blogspot.com/2014/03/hama-

dan-penyakit-bunga-melati.html 

5. Cara Penyerangan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Maryam dan Mulyana, ulat Palpita merusak tanaman 

melati dengan cara memakan daun muda dan pucuk 

tanaman. Dengan bertambahnya umur larva, daun-

daun melati yang tersisa direkatkan satu sama lain 

http://budidayamelati.blogspot.com/2014/03/hama-dan-penyakit-bunga-melati.html
http://budidayamelati.blogspot.com/2014/03/hama-dan-penyakit-bunga-melati.html
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dan digunakan untuk tempat membentuk 

kepompong. 

 

6. Cara Penyebaran 

Penyebaran dapat terjadi setelah ngengat dewasa 

melakukan kopulasi (kawin), imago betina 

meletakkan telur berwarna putih agak bening, 

berbentuk bulat pipih dengan diameter ± 1 mm pada 

permukaan bawah daun tanaman melati. Telur 

diletakkan satu-persatu atau berderet 2-4 butir. Masa 

bertelur berlangsung 2-4 hari. Setelah menetas, larva 

P. unionalis berwarna hijau transparan hidup dengan 

memakan daun melati dan kuncup bunga. Masa 

hidup larva berlangsung 22-25 hari, dan setelah itu 

larva berubah menjadi kepompong.  Setelah ± 15 

hari, kepompong berubah menjadi ngengat atau 

imago. Siklus hidup imago 

berlangsung sekitar 19 hari. 

Setelah imago atau ngengat 

tumbuh dewasa, imago 

akan melakukan kopulasi 

kembali dan imago betina 

akan mencari tanaman 

melati sebagai tempat untuk 

meletakkan telurnya 

(Mulyana, 2007). 

 

7. Cara Pengendalian 

Cara yang paling mudah untuk mengatasi hama 

ini adalah dengan memotong bagian melati yang 
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terserang. Cara lain yang dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan penyemprotan dengan 

menggunakan insektisida botani dan insektisida 

sintetis sipermetrin secara bergantian (setiap 7 hari). 

Insektisida botani yang paling efektif diaplikasikan 

secara bergantian adalah insektisida yang 

mengandung ekstrak biji srikaya dan biji sirsak 

(Maryam). 

 

8. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

Tanaman ini telah 

mengembangkan 

mekanisme pertahanan 

dengan memproduksi 

methyl salisilat.  Hasil 

penelitian Suyanti et al. 

(2003) pada buga melati J. 

sambac, komponen kimia 

tertinggi adalah Z. jasmone 

(34,1 %) , neurol idol (19,20%) dan methyl salisilat 

(15,8%). Asam salisilat adalah salah satu agen 

penginduksi ketahanan yang dilaporkan dapat 

digunakan untuk pengendalian pathogen tanaman. 

Menurut Hayat et al. (2010), asam salisilat 

merupakan senyawa fenol sederhana yang berperan 

penting dalam mengatur proses fisiologi dan respons 

imunisasi tanaman. 
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9. Pengaruh Patogen Terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Larva P. unionalis tumbuh dan berkembang 

dengan cara memakan daun-daun dari tanaman 

melati. Aktivitas tersebut menyebabkan daun 

tanaman menjadi rusak, rusaknya daun akan 

mempengaruhi proses fotosintesis yang terjadi pada 

tanaman sehingga menyebabkan proses pengolahan 

zat makanan menjadi terganggu. Akibatnya, tanaman 

melati mengalami kekurangan zat makanan sehingga 

membuat tanaman menjadi menguning dan layu. 
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Bunga Krisan (Chrysanthemum sp.) 

 

Sumber gambar: https://saatsantai.com/macam-macam-

tanaman-hias/ 

Tanaman Bunga Krisan merupakan salah satu 

bunga yang sering ditanam pada pekarangan rumah, 

maupun dalam perkebunan. Bunga Krisan merupakan 

salah satu bunga yang mudah untuk disilangkan sehingga 

menghasilkan warna baru. Tanaman dengan berbagai 

macam warna dan bentuk ini merupakan salah satu 

tanaman yang berasal dari Cina yang memiliki nama lain 

“Bunga Emas (Golden Flower)”. 

1. Hama 

Penggorok Daun (Liriomyza trifolii) 

https://saatsantai.com/macam-macam-tanaman-hias/
https://saatsantai.com/macam-macam-tanaman-hias/
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Sumber gambar: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liriomyza_trifolii 

Serangga penggorok daun merupakan salah satu 

serangga yang menjadikan Bunga Krisan sebagai 

tempat untuk perkembang biakannya. Adanya larva 

dari serangga ini sering merugikan bagi petani. 

 

2. Penyebab 

Hewan Penggorok Daun menyukai tanaman 

krisan, terutama pada bagian daun yang digunakan 

sebagai tempat hidup larva, serta cairan pada 

daunnya merupakan makanan dari serangga ini. 

Selain itu, hama ini akan berkembang dengan cepat 

ketika tanaman bunga krisan ditanam pada media 

dengan tinggi unsur Nitrogen, Besi, dan Magnesium 

yang mrupakan unsur penyusun zat hijau daun. 

Selain itu, permukaan daun yang memiliki celah 

merupakan salah satu pemicu dipilihanya Bunga 

Krisan sebagai inang Liriomyza trifolii. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liriomyza_trifolii
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3. Bioekologi 

Siklus hidup Liriomyza trifolii berlangsung 

selama 22-25 hari. Telur yang diletakkan pada 

bagian epidermis akan menetas setelah 2-4 hari 

dengan ukuran 1-2 mm. Stadium larva berlangsung 

selama 6-12 hari dan terdiri 

dari tiga instar. Larva instar 

kedua dan ketiga merupakan 

larva yang paling besar 

menimbulkan kerusakan, 

larva berwarna bening namun 

semakin dewasa warnanya 

akan berubah menjadi 

kuning. Pada fase berikutnya, 

larva akan berubah menjadi pupa, yang bersembunyi 

di dalam tanah atau di antara daun, pupa berbentuk 

seperti kepompong dengan warna awal kuning dan 

semaki lama akan menjadi coklat dengan panjang 

1,3-2,3 mm dan lebar 0,5-0,75 mm. Delapan hari 

kemudian, pupa akan berubah menjadi lalat dewasa 

dengan panjang tubuh kurang dari 2mm, dan sayap 

1,25-1,9 mm, ketika dewasa serangga ini akan 

memiliki warna hitam dan kuning, dengan abu-abu 

pada bagian abdomen. Serangga dewasa memiliki 

masa hidup selama 3-9 hari, yang kemudian akan 

bertelur sebanyak 40 telur, betina dari Liriomyza 

trifolii akan menusukkan ovipositornya pada mesofil 

daun, pada lubang bekas tusukan tersebut pula betina 

akan menyerap makanan dari tanaman, betina akan 

hidup lebih lama kurang lebih 1 minggu, sedangkan 
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pada jantan hanya akan hidup selama 3 hari karena 

fokus betina hanya memberi makan pada anaknya 

sedangkan serangga jantan akan kekurangan 

makanan. Serangga jantan tidak dapat mencari 

makan sendiri karena tidak memiliki ovipositor. 

Serangga ini akan berkembang baik pada saat cuaca 

panas dan kelembaban rendah. Pada suhu 25-32°C 

dengan kelembaban udara rendah, serangga dewasa 

akan terangsang untuk kawin dan menghasilkan 

keturunan baru. Sehingga pada suhu tersebut, akan 

berpotensi terjadi serangan yang tinggi dari lalat 

penggorok daun Liriomyza trifolii dengan tingkat 

kerugian yang tinggi. 

 

4. Gejala Klinis 

Gejala yang paling sering diamati yakni adanya 

garis putih disepanjang daun dengan pola yang acak. 

Serangan berat akan mengakibatkan daun mengering 

dan tidak mampu mengeluarkan tunas baru. 

 

5. Cara Penyerangan 

Hewan Penggorok Daun Liriomyza sp menyerang 

daun, namun bisa juga menyerang batang muda dan 

buah. Lalat ini menyerang daun tanaman dengan 

cara meletakkan telur di bagian epidermis daun. 

Setelah telur menetas dan berubah menjadi larva, 

akan menggorok dan masuk ke dalam jaringan 

mesofil daun. Sehingga jaringan daun menjadi 

kosong, bagian kosng tersebut dapat terisi oleh 

bakteri atau jamur. Dari bagian luar akan tampak 
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guratan berwarna putih atau perak dengan pola acak 

tak beraturan di permukaan daun. Selanjutnya daun 

akan kesulitan untuk melakukan fotosintesis karena 

terdapat kerusakan pada jaringan palisade hingga 

epidermis. 

 

6. Cara Pengendalian 

Pengendalian untuk Hewan Penggorok Daun ini 

yakni dengan menggunakan botol dengan sisi luar 

yang diberikan lem perekat berwarna kuning 

diluarnya. Seperti halnya serangga pada umumnya, 

hewan ini juga akan tertarik pada warna kuning. 

Botol tersebut selanjutnya diletakkan didekat bunga, 

sehingga Hewan Penggorok Daun ini akan tertempel 

pada sisi luar botol. Namun, jika hama belum 

menyebar luas maka daun yang terkena serangan 

Hewan Penggorok Daun dapat dipotong saja. 

Cara lain yakni dengan menggunakan urin 

kelinci, daun mimba, serai wangi, bawang putih, 

lengkuas, umbi gadung, EM4, dan tetes tebu. Cara 

pembuatannya yaitu merajang gadung sebanyak 5 kg 

dan dikeringanginkan, daun mimba 0,25 kg, serai 

wangi 0,5 kg, bawang putih 0,5 kg, lengkuas 0,5 kg 

dicacah dan ditumbuk sampai halus, kemudian 

dimasukan ke dalam ember yang berisi urin kelinci 5 

liter, ditambah EM4 25 ml, dan tetes tebu 50 ml. 

Larutan diperam selama 3 minggu, kemudian larutan 

disaring menggunakan kain kasa. Pestisida nabati 

disemprotkan pada seluruh daun tanaman krisan dan 

dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. 
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7. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

Kandungan yang terdapat pada tanaman krisan 

yakni phyretrin yang dapat digunakan sebagai 

pestisida alami yang dapat melemahkan saraf 

serangga. Dalam Bunga Krisan juga terdapat 

flavonoid, triterpenoid dan 58 senyawa lain yang 

telah teridentifikasi. Diantara senyawa-senyawa 

tersebut ada yang berperan sebagai ovisida yaitu 

penghambat perkembangan telur menjadi larva yakni 

Flavonoid dan triterpenoid. Flavonoid memiliki 

aktivitas hormon yang membuat pengaruh pada 

perkembangan serangga dari telur menjadi larva. 

Triterpenoid juga memiliki efek penting yang dapat 

meghambat perkembangan telur menjadi 

larva.Triterpenoid merupakan salah satu kelas dari 

saponin, yang merupakan entomotoxicity dan dapat 

menghambat perkembangan telur menjadi larva 

dengan cara merusak membran telur sehingga 

nantinya senyawa aktif lain akan masuk kedalam 

telur dan menyebabkan gangguan perkembangan 

pada telur, hal ini dapat mematikan telur serangga 

lain seperti nyamuk. Sedangkan secara struktural 

Bunga Krisan memiliki trikoma yang sangat banyak 

ada bagian abaksial, dengan bentuk sel seperti huruf 

T, sebagai penunjuk bahwa trikoma tersebut sebagai 

pncegah penguapan dan sebagai alat pelindung diri 

tanaman dari serangan hama dan penyakit dari 

ingkungan. Trikoma yang rapat juga merupakan alat 

perlindungan dari hama ulat. 
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8. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Jika Daun Bunga Krisan terserang Hewan 

Penggorok daun maka akan nampak alur putih pada 

daun, serta terdapat bagian daun yang berubang 

karena keluarnya larva untuk menjadi pupa, jika 

jumlah hama ini terlalu banyak daun akan 

berguguran bahkan dapat menyebabkan kematian 

tanaman, hal ini dikarenakan fotosintesis tanaman 

akan terganggu, dan tak jarang dijumpai pula adanya 

bakteri dan virus. 
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Bunga Kertas (Zinnia elegans Jaqc.) 

 

Sumber gambar: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zinnia_two_la

yers_Petal_1.jpg 

Bunga kertas (Zinnia elegans Jaqc.) adalah salah 

satu tanaman dari genus Zinnia yang paling banyak 

dikenal. Tanaman ini merupakan tanaman hias yang 

berasal dari Meksiko, Amerika. Bunga kertas merupakan 

tanama annual yang tersebar secara luas di dunia. 

Tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias di 

pekarangan rumah dan bunga potong. Tanaman ini 

memiliki bentuk bunga yang bagus, postur tanaman yang 

tegak, dan mampu tumbuh sepanjang tahun. Budidaya 

bunga kertas relatiif mudah dilakukan karena tanaman ini 

hampir tumbuh di semua jenis tanah terutama jenis tanah 

lempung yang kaya akan materi organic yang 

mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zinnia_two_layers_Petal_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zinnia_two_layers_Petal_1.jpg
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1. Hama 

Ulat Grayak (Spodoptera litura) 

Spodoptera litura adalah ngengat yang termasuk 

dalam suku Noctuidae. Larvanya dikenal sebagai 

hama yang sangat merusak. Ulat yang tidak berbulu 

ini biasanya disebut sebagai ulat tentara atau ulat 

grayak. Ulat grayak tingal di bawah permukaan 

tanah di siang hari dan aktif memakan tajuk 

tumbuhan pada malam hari. Serangannya dapat 

sangat hebat sehingga dalam waktu semalam dapat 

menghabiskan suatu pertanaman. 

 
Sumber gambar: 

https://www.youtube.com/watch?v=K-vdfCJRMpw 

 

2. Penyebab 

Tanaman Zinnia mengandung karbohidrat yang 

disimpan dalam bentuk polyfruktosan (inulin). 

Menurut Slansky and Panizzi dalam Wibowo et al. 

(1995), pertumbuhan dan reproduksi serangga sangat 

dipengaruhi nutrisi yang diperoleh baik pada masa 

larva maupun saat serangga dewasa. Hal ini 

https://www.youtube.com/watch?v=K-vdfCJRMpw
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didukung oleh House dalam Kartosuwondo (1993) 

yang menyatakan bahwa larva serangga, 

memerlukan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, 

mineral, dan air dalam jumlah yang berimbang untuk 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 

 

3. Bioekologi  

Ngengat Spodoptera 

litura berwarna coklat 

betina yang sudah kawin 

terbang dengan jarak yang 

sangat jauh. Ketika 

menemukan tanaman yang 

cocok untuk meletakkan 

telurnya maka imago 

betina tersebut akan 

meletakkan telurnya pada permukaan daun. Telur 

akan menetas dalam waktu 4-12 hari. Larva yang 

baru menetas akan tinggal sementara ditempat telur 

diletakkan, setelah makanannya habis larva 

kemudian akan mulai berpencar mencari sumber 

makanan lain. 

 

4. Gejala Klinis 

Gejala yang ditimbulkan dari ulat grayak ini 

adalah daun menjadi abnormal atau berlubang. Jika 

dibiarkan, maka daun tanaman akan rusak dan lama-

kelamaan daun pada tanaman akan habis. 
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Sumber gambar: 

https://www.youtube.com/watch?v=K-vdfCJRMpw 

 

5. Cara Penyerangan 

Serangga ini merusak tanaman bunga kertas saat 

stadium larva dengan memakan daun sehingga daun 

menjadi berlubang-lubang dan serangannya biasanya 

dilakukan secara bergerombol. 

 

6. Cara Penyebaran 

Spodoptera litura betina meletakkan telur secara 

berkelompok pada permukaan daun. Kelompok telur 

tertutup bulu seperti beludru yang berasal dari bulu-

bulu tubuh bagian ujung imago betina (Miyahara et 

al., 1971). Telur akan menetas sekitar 4 hari dalam 

kondisi hangat atau sampai dengan 11 atau 12 hari 

jika musim dingin. Larva yang baru menetas akan 

tinggal sementara ditempat telur diletakkan, 

beberapa hari setelah itu larva akan mulai berpencar 

(Nakasuji, 1976). Imago dapat terbang dengan jarak 

https://www.youtube.com/watch?v=K-vdfCJRMpw
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yang cukup jauh. Migrasi imago menggunakan 

persediaan gula dalam tubuh sebagai sumber energi. 

Mereka dapat terbang lebih dari 20 jam per hari 

(Murata and Tojo, 2002). 

 

7. Cara Pengendalian 

Untuk mengendalikan ulat grayak diantaranya 

yaitu dengn pengendalian secara fisik dan mekanis, 

teknik pengendalian teknik pengendalian ini 

bertujuan untuk mengurangi populasi hama dengan 

cara mengganggu fisiologi serangga. Caranya yaitu 

dengan mengumpulkan kemudian membinasakan 

kelompok telur dan ulat yang ada di pertanaman. 

Pengambilan ini jangan sampai terlambat, sebab 

apabila ulat telah besar mereka akan bersembunyi di 

dalam tanah. Selain itu, menggenangi lahan 

pertanaman, terutama pada stadia vegetatif akhir dan 

pengisian polong untuk mematikan ulat grayak yang 

berdiam diri di dalam tanah pada siang hari (Pracaya, 

2005; Arifin & Koswanudin, 2011). Pengendalian 

juga dapat digunakan dengan meggunakan musuh 

alami ulat grayak seperti Paederus fuscipes, Lycosa 

pseudoannulata, dan Selenopsis gemminata 

(Mardiningsih & Baringbing, 1997). Selain itu, 

pengunaan pestisida nabati untuk mengembalikan 

populasi hama pada asas keseimbangannya. Serbuk 

biji mimba efektif untuk mengendalikan hama ulat 

grayak (Susilo et al,. 1996). 

 

8. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 
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Kembang kertas mengandung kalium dan silikat 

yang berperan cukup penting bagi tanaman. Kalium 

mampu memelihara potensial osmotis dan 

pengambilan air (Eipstein, 1972). Tanaman yang 

cukup K akan meningkatkan potensial osmotis dan 

berpengaruh positif terhadap penutupan stomata 

(Humble dan Hsiao, 1969). Hal ini akan membuat 

penguapan air pada tanaman berkurang. Kombinasi 

K dan Si diduga mampu mempertahankan umur 

panjang kembang kertas. 

 

9. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Larva Spodoptera litura tumbuh dan berkembang 

dengan cara memakan daun-daun dari tanaman 

Zinnia. Aktivitas tersebut menyebabkan daun 

tanaman menjadi rusak, rusaknya daun akan 

mempengaruhi potensial osmotics tanaman dan 

proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman 

sehingga menyebabkan proses pengolahan zat 

makanan menjadi terganggu. Akibatnya, tanaman 

akan menjadi layu. 
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Bunga Anglonema (Anglonema sp.) 

 

Sumber gambar: 

https://www.dekoruma.com/artikel/76288/jenis-

tanaman-aglaonema 

 

1. Hama 

Kutu Kebul (Bemisia tabaci) 

 
Sumber gambar: 

https://www.teorieno.com/2016/11/pengertian-

kutu-kebul-bemisia-tabaci.html 

Kutu ini sering menyerang aglonema di 

dataran rendah dibanding di dataran tinggi. Kutu 

https://www.dekoruma.com/artikel/76288/jenis-tanaman-aglaonema
https://www.dekoruma.com/artikel/76288/jenis-tanaman-aglaonema
https://www.teorieno.com/2016/11/pengertian-kutu-kebul-bemisia-tabaci.html
https://www.teorieno.com/2016/11/pengertian-kutu-kebul-bemisia-tabaci.html
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kebul atau whitefly ini menyerang batang dan 

daun bagian bawah. Kutu ini bisa dibilang sangat 

merugikan anglonema. 

 

2. Penyebab 

Kutu ini suka 

dengan udara yang 

lembab, yang kedua 

adalah gulma atau 

rumput liar yang 

tumbuh disekitar 

anglonema menjadi 

salah satu penyebab 

kedatangan kutu putih. 

 

3. Bioekologi 

Telur kutu kebul berbentuk lonjong agak 

lengkung seperti pisang, berwarna kuning terang, 

berukuran panjang antara 0,2 - 0,3 mm.   Telur 

biasanya diletakkan di permukaan bawah daun, 

pada daun teratas (pucuk).  Rata-rata banyaknya 

telur yang diletakkan pada daun yang terserang 

virus adalah 77 butir, sedangkan  pada daun sehat 

hanya 14 butir.  Lama stadium telur rata-rata 5,8 

hari. Nimfa terdiri atas tiga  instar.  Instar ke - 1 

berbentuk bulat telur dan pipih, berwarna kuning 

kehijauan, dan bertungkai yang berfungsi untuk 

merangkak.  Nimfa instar ke - 2 dan ke - 3 tidak 

bertungkai, dan selama masa pertumbuhannya 

hanya melekat pada daun.  Stadium nimfa rata-
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rata 9,2 hari. Imago atau serangga dewasa 

tubuhnya berukuran kecil antara (1 - 1,5 mm), 

berwarna putih, dan sayapnya jernih ditutupi 

lapisan lilin yang bertepung.  Serangga dewasa 

biasanya berkelompok pada bagian permukaan 

bawah daun, dan bila tanaman tersentuh biasanya 

akan berterbangan seperti kabut atau kebul putih. 

Lama siklus hidup (telur - nimfa - imago) pada 

tanaman sehat rata-rata 24,7 hari, sedangkan pada 

tanaman terinfeksi virus mosaik kuning hanya 

21,7 hari. 

 

4. Gejala Klinis 

Gejala klinis yang timbul akibat kutu kebul 

yaitu berupa gejala bercak nekrotik pada daun 

akibat rusaknya sel-sel dan jaringan daun. 

Ekskresi kutu kebul menghasilkan madu yang 

merupakan media yang baik untuk tempat 

tumbuhnya embun jelaga yang berwarna hitam. 

 

5. Cara Penyebaran 

Penyebaran kutu kebul (Bemisia tabaci) pada 

fase serangga dewasa biasanya berkelompok pada 

bagian permukaan bawah daun, dan bila tanaman 

tersentuh biasanya akan berterbangan seperti 

kabut atau kebul putih. Lama siklus hidup (telur-

nimfa-imago) pada tanaman sehat rata-rata 24,7 

hari, sedangkan pada tanaman terinfeksi virus 

mosaik kuning hanya 21,7 hari. 
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6. Cara Penyerangan 

Hama kutu kebul yang menyerang 

anglonema biasanya pada fase imago atau nimfa 

dengan cara mengisap cairan daun. Selain 

kerusakan langsung oleh isapan imago dan nimfa, 

kutu kebul sangat berbahaya karena dapat 

bertindak sebagai vektor virus. 

 

7. Cara Pengendalian 

Di lapangan : 

a. Kultur teknis   

Menanam pinggiran lahan dengan bunga 

matahari sebagai barier dan memperbanyak 

populasi agen hayati; Pergiliran (rotasi) 

tanaman dengan tanaman bukan inang 

(terutama bukan famili Solanaceae seperti 

tomat, cabai, kentang dan Cucurbitaceae 

seperti mentimun).  Pergiliran tanaman harus 

satu hamparan, tidak perorangan, serentak 

dan seluas mungkin; 

Sanitasi lingkungan, 

terutama untuk 

mengendalikan 

gulma daun lebar 

babadotan dan 

ciplukan yang dapat 

menjadi tanaman 

inang virus. 

b. Pengendalian fisik / mekanis.                                                                                                   
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Pemasangan perangkap likat berwarna 

kuning. Pemasangan kelambu terutama saat 

populasi tinggi/musim kemarau dan di daerah 

serangan virus; Sisa tanaman terserang 

dikumpulkan dan dibakar. 

c. Pengendalian hayati 

Pemanfaatan musuh alami antara 

lain:Kumbang predator Menochilus 

sexmaculatus (Coccinelidae), mampu 

memangsa 200 - 400 ekor nimfa kutu kebul.  

Siklus hidup predator 18 - 24 hari, dan satu 

ekor betina mampu menghasilkan telur 3000 

butir; Tabuhan parasitoid nimfa Encarcia 

formosa serangga betinanya mampu 

menghasilkan telur sebanyak 100 - 200 butir; 

Cara pelepasan E. formosa untuk tanaman 

tomat : 1 ekor E. formosa setiap 4 

tanaman/minggu, dilakukan selama 8 - 10 

minggu. 

d. Pengendalian kimiawi 

Dalam hal cara lain tidak dapat menekan 

populasi hama, dapat digunakan insektisida 

yang efektif, antara lain Applaud 10 WP 

(buprofesin 10%), Confidor 5 WP 

(imidakloprid 5%), Mitac 200 EC (amitraz 

200 g/l), dan Orthene 75 SP (asefat 75%); 

Penyemprotan diusahakan mengenai daun 

bagian bawah.  Perlu dihindari penggunaan 

pestisida secara berlebihan, karena dapat 

mendorong meningkatnya populasi kutu 



 

39 
 

kebul; Penggunaan pestisida nabati seperti: 

nimba, tagetes, eceng gondok, atau rumput 

laut untuk mengendalikan kutu kebul. 

 

8. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

a. Bagian epidermis pada pucuk lebih tebal 

dibanding daun yang berada di bawahnya. 

Bertujuan sebagai pertahanan struktural 

anglonema terhadap serangan hama. 

b. Anglonema memiliki kandungan antosianin 

atau pigmen yang memberikan warna merah 

pada daun. Bagian pucuk anglonema memiliki 

kandungan antosianin yang lebih banyak 

dibanding dengan bagian lain karena bagian 

pucuk masih lemah dan perlu pertahanan diri. 

Antosianin ini berfungsi untuk 

mempertahankan diri dari gangguan hama dan 

stress lingkungan. Kondisi stress pada 

tanaman dan pemberian nutrisi terbatas sudah 

kemungkinan bisa memicu naiknya 

kandungan antosianin pada daun.  

c. Anglonema memiliki kandungan senyawa 

racun pada getahnya. Senyawa racun yang 

terkandung di bagian tanaman anglonema 

berfungsi sebagai pertahanan diri terhadap 

hama. 
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9. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi 

Tumbuhan 

Ekskresi kutu kebul menghasilkan madu 

yang merupakan media yang baik untuk tempat 

tumbuhnya embun jelaga yang berwarna hitam, 

embun ini mengganggu berlangsungnya proses 

fotosintesis pada bagian tubuh anglaonema. 
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Euphorbia 

 

Sumber gambar: Ashad (2017) 

Euphorbia adalah tanaman dengan batang berduri 

dan bergetah, dengan bunga yang menyembul dari ketiak 

daun berupa gerombol bunga.  Sebagian dari jenis 

euphorbia tumbuh menyemak, tetapi ada juga jenis-jenis 

yang tumbuh tinggi dan besar.  Bunga euphorbia yang 

sempurna selalu berkelipatan 8.  Euphorbia dikenal juga 

sebagai bunga delapan dewa.  

Batang euphorbia tidak berkayu, tetapi jika tumbuh 

membesar akan mengeras.  Bentuk batangnya ada yang 

bulat, ada pula yang bersudut.  Batang ini ditumbuhi duri, 

ada yang berduri tunggal, ganda, dan duri yang 

berkelompok. Daun yang sehat agak tebal, dengan 

permukaan halus, dan tulang daun yang 

menonjol.  Bentuk daun ada yang berujung lancip, oval, 

ada juga yang membulat, dan ada pula yang berbentuk 

hati. 
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1. Hama 

Kutu Putih 

Keindahan tanaman Euphorbia dapat berkurang 

dengan adanya gangguan hama. Salah satunya yaitu 

serangga hama dari famili Pseudococcidae atau yang 

lebih dikenal dengan nama kutu putih. Serangga ini 

telah banyak dikenal sebagai hama pada berbagai 

komoditas pertanian  dan bersifat polifag. 

 
Sumber gambar: Syaripah (2012) 

 

2. Penyebab 

Penyebab adanya kutu putih yaitu stress pada 

tanaman karena kekeringan atau kekurangan air. 

 

3. Bioekologi 

Kutu berbentuk oval dan pada bagian punggung 

terdapat garis-garis yang diselimuti lapisan lilin tipis. 

Nimfa muda sangat aktif bergerak dan bergerombol 

selama 4 minggu pertama (Gambar 2 A dan B). 

Nimfa menjadi dewasa setelah 37--50 hari. Sebanyak 
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270 embrio berkembang dalam tubuh induknya, 

tetapi yang berhasil menjadi dewasa hanya 30 ekor. 

Kutu jantan sangat jarang dijumpai. Kutu 

berkembang biak secara parthenogenesis (tanpa 

kawin). Masa peletakan telur selama 4 – 5 minggu. 

 

4. Gejala Klinis 

Euphorbia yang terserang hama ini akan 

mengalami daun menguning, gugur dan tanaman 

tumbuh kerdil. 

 

5. Cara Penyerangan 

Kutu putih dapat menyerang daun dan bunga 

Euphorbia. Serangan kutu putih cara mengisap 

cairan tanaman dan menginjeksikan racun yang 

menyebabkan daun menjadi kuning atau klorosis. 

Kutu putih juga mengeluarkan cairan manis yang 

disebut embun madu sehingga dapat mendatangkan 

semut yang dapat membantu penyebaran kutu putih. 

 

6. Cara Penyebaran 

Kutu putih bergerak cukup aktif dan tersebar luas 

di daerah tropis. Penyebarannya sangat dibantu ileh 

angina, hujan, dan hewan lain seperti semut. 

 

7. Cara Pengendalian 

a. Sanitasi kebun dari gulma dan tanaman inang 

lainnya. 

b. Pemanfaatan musuh alami seperti semut hitam, 

dan cendawan parasit Empusa fresenii, predator 
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Cryptolaemus montrouzieri (Coccinellidae) dan 

Leptomastidae abnormis (Encyrtidae) 

c. Pemanfaatan insektisida botani seperti larutan 

(ekstrak) umbi bawang putih dicampur cabai. 

 

8. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

a. Euphorbia sp. dilindungi oleh lapisan lilin yang 

menutupi epidermis sehingga dapat mencegah 

atau memperlambat perkembang biakan tungau 

merah.  

b. Euphorbia sp. dapat memproduksi getah di 

sekitar luka akibat serangan hama, sehingga akan 

terbentuk terbentuk penghalang yang tidak dapat 

dipenetrasi. 

c. Euphorbia sp. mempunyai senyawa fenolik 

sehingga mnegakibatkan jaringan tahan terhadap 

serangan hama. 

 

9. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Kutu putih memiliki alat mulut untuk menusuk 

dan menghisap sehingga dapat memakan cairan 

tanaman pada jaringan. Tusukan stilet pada jaringan 

epidermis tanaman menghasilkan racun sehingga 

mengganggu proses fisiologis tanaman. Tanaman 

yang terserang memperlihatkan gejala seperti 

klorosis, kerdil, kelainan bentuk pada daun, daun dan 

bunga mudah rontok. 
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Bunga Kamboja (Adenium sp.) 

 

Sumber gambar: www.situsbunga.com  

Kamboja Adenium merupakan tanaman hias yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Jenis Adenium yang 

banyak diminati adalah jenis Adenium 

arabicum.Tanaman ini tidak hanya memiliki bunga yang 

kompak, indah, dan beragam warna, namun juga 

memiliki percabangan yang banyak. Tanaman Adenium 

arabicum ini juga dikenal karena memiliki daya tarik 

sebagai tanaman hias dengan bonggol yang besar, 

menarik dan indah karena dapat dimodifikasi seperti 

tanaman bonsai.  Keindahan tanaman ini juga dapat 

diserang hama tungau merah sebagai berikut: 

1. Hama 

Tungau merah (Tetranychus urticae) 

Tungah merah merupakan hama keluarga 

Tetranychidae, bersifat polifag, dan dapat menyerang 

sekitar 1.200 jenis tanaman, termasuk sayuran, 

tanaman buah, dan tanaman hias. 

http://www.situsbunga.com/
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Sumber gambar: horti.litbang.pertanian.go.id 

 

2. Penyebab 

Tanaman Adenium sp. 

yang tercekam kekeringan 

lebih rentan terhadap tungau.  

Kondisi kering dan panas 

mendukung reproduksi dan 

kelangsungan hidup tungau 

merah, karena pada kondisi 

demikian pengendalian 

secara biologis oleh 

cendawan entomopatogen hampir tidak ada. 

 

3. Bioekologi 

Perkembangan T. urticae dari telur hingga dewasa 

membutuhkan waktu antara 7–24 hari. Tungau 

merah memiliki pertumbuhan populasi yang sangat 

cepat, waktu perkembangan singkat, tingkat 

kelahiran tinggi, dan kelangsungan hidup nimfanya 

panjang. Perkembangan dari telur ke nimfa, nimfa ke 

tahap dewasa masing-masing membutuhkan waktu 

1–4  hari. Selama 16 hari, setiap betina mampu 
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menghasilkan telur  sebanyak 108. Pada kondisi 

suhu optimum (sekitar 80 ºF), tungau menyelesaikan 

siklus hidupnya dalam waktu 5–20 hari. Telur 

menetas menjadi larva dengan tiga pasang kaki, 

larva berkembang menjadi nimfa dan dewasa dengan 

empat pasang kaki. 

Tungau betina dewasa dapat berhenti 

bereproduksi selama musim dingin, pada tahap ini 

warna berubah menjadi oranye. Tungau 

bereproduksi secara cepat pada cuaca panas dan 

populasi menjadi tinggi pada bulan Juni hingga 

September. 

 

4. Gejala Klinis 

Gejala yang dapat ditumbulkan dari tungau ini 

diawali dengan terlihatnya spot (bercak) kuning 

sepanjang tulang daun pada daun-daun bawah dan 

tengah. Bercak tersebut kemudian menyebar ke 

seluruh permukaan daun sehingga daun berwarna 

kemerahan, coklat atau seperti karat. Berawal dari 

basal daun, daun-daun yang terserang parah akhirnya 

kering, dan terjadi kerontokan daun total. 

5. Cara Penyerangan 

Tungau merusak tanaman dengan cara mengisap 

cairan sel-sel daun yang mengakibatkan bercak pucat 

akibat sel epidermis telah rusak. Meskipun 

kerusakan oleh individual tungau kecil, namun 

dengan populasi tungau yang ribuan akan 

mengakibatkan ribuan luka sehingga mengurangi 

kemampuan fotosintetis, bahkan kematian tanaman. 
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6. Cara Penyebaran 

Tungau merah bergerak dengan cara merayap, 

penyebaran jarak jauh dibantu oleh angin dan 

aktifitas manusia. 

 

7. Cara Pengendalian 

Cara mengatasi agar 

kamboja tidak terserang 

hama tungau dapat 

menggunakan 

pengendalian biologis dan 

pestisida. 

a. Pengendalian biologis  

Pengendalian biologis 

dapat menggunakan 

hama alami dengan Introduksi Typhlodromalus 

aripo, T. manihoti dan Neoseilus idaeus 

(Wahyuni dan Saleh, 2010). 

b. Penggunaan Pestisida  

Pencelupan daun tomat pada agar air dengan 

ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) dan 

Syringa (Melia azederach) dapat membunuh 

tungau dewasa. Acarisida chlorfenapir, 

fenpropathrin, azocyclotin, propagate, 

fenpyroximate andfenazaquim yang merupakan 

pestisida kimia juga mampu mampu mengurangi 

infestasi tungau merah 71 hingga 80%. 
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8. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

a. Daun Adenium sp. dilindungi oleh lapisan lilin 

yang menutupi epidermis sehingga dapat 

mencegah atau memperlambat 

perkembangbiakan tungau merah.  

b. Adenium sp. dapat memproduksi getah di sekitar 

luka akibat serangan hama tungau merah 

sehingga akan terbentuk terbentuk penghalang 

yang tidak dapat dipenetrasi.  

c. Adenium sp. mempunyai senyawa metabolit 

sekunder berupa tannin sehingga mengakibatkan 

jaringan tahan terhadap serangan hama. 

 

9. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Tungau merah dapat menyebabkan klorosis daun 

sehingga kehilangan area fotosintesis hingga 90%, 

serta defoliasi. Serangan parah mengakibatkan 

kematian tanaman, tergantung pada durasi serangan 

dan umur tanaman. 
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Bunga Soka (Ixora javanica) 

 

Sumber gambar: https://shopee.co.id/Bunga-Asoka-Merah-Bibit-Tanaman-

Hias-Pagar-Bunga-Soka-Red-Ixora-i.173691792.2723412792 

Tanaman soka merupakan salah satu tanaman 

hias yang banyak digemari karena memiliki karakteristik 

morfologi yang unik dan memiliki jenis yang bervariasi. 

Tanaman soka ada yang berasal dari Indonesia yaitu 

Ixora javanica atau soka Jawa, dan ada yang dari luar 

negeri seperti Tiongkok dan India. Tanaman soka 

digemari karena organ bunganya yang memancar 

berbentuk seperti kembang api. Keindahan bunga ini 

dapat terganggu karena serangan hama Aphis gossypii. 

1. Hama 

Kutu Daun (Aphis gossypii) 

https://shopee.co.id/Bunga-Asoka-Merah-Bibit-Tanaman-Hias-Pagar-Bunga-Soka-Red-Ixora-i.173691792.2723412792
https://shopee.co.id/Bunga-Asoka-Merah-Bibit-Tanaman-Hias-Pagar-Bunga-Soka-Red-Ixora-i.173691792.2723412792
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Sumber gambar : Syaripah (2012): Aphis 

gossypii (a) koloni kutu (b) imago kutu (c) 

koloni kutu pada tangkai daun 

 

Aphis gossypii ditemukan pada tanaman soka 

dengan popolasi yang cukup banyak dan terlihat kutu 

daun ini menyerang bagian pucuk tanaman 

(Syaripah, 2012). A. gossypii merupakan serangga 

fitofag kosmopolitan yang ditemukan di wilayah 

tropis, subtropis dan temperata. A. gossypii 

mempunyai tumbuhan inang dari berbagai famili 

tumbuhan di seluruh dunia.  Famili tumbuhan inang 

A. gossypii dari famili Asteraceae, Acanthaceae, 

Myrtaceae, Solanaceae, Moraceae, Araceae, 

Boraginaceae, Cucurbitacae, Verbenaceae, 

Sterculiaceae, Rubiaceae, Malvaceae, Musaceae, 

Piperaceae, Portulacaceae, Rosaceae, Apocynaceae, 

Labiatae, Urticeae dan Apocynaceae. 
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2. Penyebab 

Kutu daun selalu 

dapat ditemukan di 

daerah  tropis  sepanjang  

tahun  karena  dapat 

berkembangbiak  

partenogenetik.    Satu  

spesies kutu daun  dapat  

hidup  di  400  spesies  

tumbuhan inang yang 

tergolong ke dalam 40 

famili (Blackman &  Eastop,  2000). 

 

3. Bioekologi 

Aphis gossypii atau yang biasa disebut kutu daun 

memiliki ukuran 1,2-1,9 mm. bentuk tubuhnya oval 

dengan warna kuning hingga hijau kehitaman. 

Memiliki antenna yang terdiri dari enam segmen. 

Pergerakan Aphis gossypii lambat, hidup berkoloni 

(Nurlaili dkk, 2019). 

 

4. Gejala Klinis 

Tanaman soka yang diserang oleh kutu daun, 

daunnya akan mengeriting karena cairan dalam daun  

dihisap oleh hama ini. Pada serangan hebat akan 

menyebabkan pertumbuhan tanaman mengerdil. 

Hama ini juga merupakan vektor (pembawa) 

penyakit virus. Hama dapat mengeluarkan kotoran 

“embun madu”, sehingga kadang pada tanaman yang 
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terdapat banyak kutu ini akan ditemui semut-semut 

yang akan memamfaatkan kotorannya. 

 

5. Cara Penyerangan 

Kutu daun menyerang tanaman dengan cara 

menghisap cairan pada pucuk daun. A. gossypii 

menyerang bunga soka dengan cara menusuk dan 

mengisap cairan sel-sel epidermis dan mesofil daun 

dengan menggunakan stiletnya. 

 

6. Cara Penyebaran 

Serangga dewasa akan berkembangbiak kembali 

(reproduksi) dalam waktu kurang lebih 2 – 3 hari 

kemudian. Sebagian besar aphids adalah betina. 

Karena dia bisa berkembang biak secara tidak kawin, 

maka untuk dapat memiliki keturunan, mereka tidak 

memerlukan pasangan sehingga daur hidupnya pun 

sangat singkat. Selama hidupnya aphids betina 

mampu menghasilkan ribuan aphids baru yakni 

hanya dalam waktu 4 – 6 minggu saja. Seiring 

dengan perkembangannya, maka aphids akan mudah 

sekali berpindah dari tempat satu ke tempat lain. 

Penyebaran A. gossypii dari wilayah temperata, 

subtropis sampai tropis dapat merusak tanaman 

budidaya (Schirmer et al., 2008; Loureiro & JR, 

2006). 

 

7. Cara Pengendalian 

Menurut Adachi et al. (2008) aplikasi 

imidacloprid dapat menurunkan populasi A. gossypii 
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mencapai nol di pertanaman mentimun Jepang. 

Informasi Martin dan Workman (1997) bahwa 

aplikasi pestisida endosulfan dapat menyebabkan 

mortalitas A. gossypii mencapai 100 % di 

pertanaman krisan Auckland New Zealand. Jones 

(1999) menginformasikan bahwa aplikasi insektisida 

pymetrozine dan thiamethoxam dapat menurunkan 

populasi A. gossypii secara nyata. 

 

8. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

a. Batang Ixora sp. memiliki epidermis yang tebal 

untuk melindungi diri dari hama. 

b. Daun Ixora sp. memiliki lapisan lilin yang 

berfungsi untuk melindungi diri dari serangan 

hama. 

c. Kulit batang pohon Ixora sp. kaya akan tanin, 

flavonoid, steroid, minyak atsiri, dan glikosida 

sebagai pertahanan diri terhadap hama. 

d. Bunga Ixora sp. sendiri kaya akan kandungan 

saracasin, saracadin, zat lilin, protein, 

karbohidrat, dan steroid sebagai perlindungan 

terhadap serangan hama. 

 

 

9. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Hama dapat mengeluarkan kotoran “embun 

madu”, sehingga kadang pada tanaman yang terdapat 

banyak kutu ini akan ditemui semut-semut yang akan 

memamfaatkan kotorannya. Embun madu yang 

dapat menjadi media tumbuhnya jamur jelaga yang 
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dapat menutupi daun dalam proses fotosintesis 

(Syaripah, 2012). Begitu pula menurut Rice & O’neil 

(2008) kutu daun dapat menghasil eksudat berjamur 

yang berwarna hitam menutupi permukaan daun dan 

batang, sehingga eksudat itu menganggu proses 

fotosintesis. 
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Bunga Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) 

 

Sumber gambar: 

https://www.99.co/blog/indonesia/macam-macam-bunga/ 

Tanaman Bunga Kembang Sepatu merupakan 

salah satu tanaman favorit karena mudah untuk tumbuh. 

Meskipun bunga tanaman ini tidak berbau, namun 

tanaman ini memiliki bunga yang besar dan indah dengan 

beraneka warna. Di Asia, tanaman ini sering digunakan 

untuk tanaman obat, yang dapat dikonsumsi dengan cara 

diseduh. Karena banyaknya orang yang menanam bunga 

ini, sehingga bunga ini diberikan julukan “Si Ratu Bunga 

Tropis”. 

1. Hama 

Icerya seychellarum 

 

https://www.99.co/blog/indonesia/macam-macam-bunga/
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Sumber gambar: 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/272361?lg=en 

 

Icerya seychellarum merupakan hama tanaman 

Bunga Kembang Sepatu  merupakan hewan 

herbivora pemakan daun. Hama ini berwarna putih 

dengan warna kuning yang merupakan lapisan ilin 

kuning di seluruh tubuhnya, kecuali ada bagian mata, 

antena, dan kaki, sehingga mereka masih bisa 

berjalan. Ukuran hewan ini yakni 3-10 mm. 

 

2. Penyebab 

Icerya seychellarum menyukai daun Tanaman 

Kembang Sepatu karena dalam daun dan batangnya 

terdapat getah yang dapat dicerna, selanjutnya akan 

bersimiosis dengan jamur dan akan menyebabkan 

daun menjadi kuning kemudian mati. 

 

3. Bioekologi 

Hama  Icerya seychellarum akan meletakkan 

telurnya dalam kantung, dan Icerya seychellarum 

betina akan membawanya kemana-pun. Icerya 

seychellarum memiliki kelamin jantan dan betina 

atau hewan hermaprodit, sehingga dapat bertelur 

tanpa ada kawin. Jumlah jantan sangat terbatas, 

dengan ciri fisiologis memiliki sayap. Nimfa hewan 

ini disebut crawler, yang bergerak dan menyebarkan 

kutu putih. Kemudian Nimfa akan berdiam untuk 

melapisi tubuhnya dengan lilin kuning, namun 

beberapa bagian tidak terlapisi seperti mata, antena, 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/272361?lg=en
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dan kaki, sehingga tetap memudahkan mereka dalam 

berpindah tempat. Pemindahan larva hewan ini 

dilakukan pada fase nimfa, karen jumlah pejantan 

yang sangat sedikit. 

 

4. Gejala Klinis 

Adanya Icerya seychellarum menyebabkan daun 

menguning dan tunas mudanya mati, bahkan 

kematian pada tanaman Bunga Kembang Sepatu. 

Umumnya mereka hidup pada bagian batang atau 

pada dan bagian bawah dekat dengan midrib. 

 

5. Cara Penyerangan 

Hama ini menyerap 

getah dari tanaman dan 

mengeluarkan cairan 

yang akan menjadi 

tempat pengiinfeksian 

oleh jamur SootyMould. 

Hubungan antara Icerya 

seychellarum dan Jamur SootyMould ini akan 

mengurangi fotosintesis pada daun, sehingga daun 

akan terhambat pertumbuhannya. Cairan yang 

dikeluarkan hama ini disenangi oleh semut, sehingga 

pada tanaman sering dijumpai adanya semut. 

 

6. Cara Pengendalian 

Cara pengendaian paling mudah yakni dengan 

memangkas dahan atau daun yang terkena serangan 

Icerya seychellarum. Seain itu, terdapat cara secara 
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kimiawi yakni dengan menyampurkan sabun 2 

sendok makan sabun pencuci piring kedalam 4 liter 

air. Kemudian disemprotkan pada Icerya 

seychellarum selama 3-4 minggu. Bisa juga 

menggunakan campuran minyak holtikutura 

sebanyak 3 sendok makan dengan  setengah sendok 

makan deterjen, dan dicampurkan dalam 4 liter air, 

gidunakan selama 3-4 minggu dengan menyemprot 

pada daun. Minyak holtikultura dipercaya dapat 

mengganggu pernapasan serangga sehingga serangga 

akan mati. 

 

7. Cara Pertahanan Struktural dan Kimiawi 

Pada bagian bunga kembang sepatu mengandung 

cyanidin yang termasuk dalam golongan anthocyanin 

dan quercetin yang merupakan flavonoid. Cyanidin 

merupakan anthocyanin yang terdapat dalam 

konsentrasi paling banyak pada kembang sepatu. 

Cyanidin dan quercetin memiliki aktivitas antifungal 

terhadap berbagai jamur patogen karena memiliki 

kemampuan untuk menghambat spora patogen, dan 

digunakan untuk digunakan sebagai pengobatan 

jamur pathogen oleh karena itu hama Icerya 

seychellarm dan Jamur SootyMould tidak menyerang 

bagian bunga kembang sepatu.  

Secara struktural, daun bunga kembang sepatu 

memiliki tipe stomata parasitik, dimana setiap sel 

penutup diiringi sebuah sel tetangga atau lebih 

dengan sumbu panjang sel tetangga yang sejajar 

dengan sumbu sel penutup celah, dan juga tipe 
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hipostomatik, yakni stomata yang hanya ditemukan 

pada permukaan abaksial saja, sebab itulah Jamur 

SootyMould akan menyerang ketika daun telah 

diserang oleh Icerya seychellarum serta biasanya 

berada dibagian bawah daun. 

 

8. Pengaruh Patogen terhadap Fisiologi Tumbuhan 

Seluruh permukaan bawah daun penuh ditutupi 

Icerya seychellarum yang akan menghisap nutrisi 

dalam daun seperti karbohidrat, protein, dan lemak 

yang menyebabkan daun mengering dan gugur, serta 

tanaman akan terserang hama baru berupa Jamur 

SootyMould dan semut. Apabila sebagian besar 

tumbuhan diserang makan dampaknya tanaman akan 

mati. 
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 Hama tanaman anggrek yakni siput setengah 

telanjang. Hama ini menyukai temat teduh dan 

lembab seperti dibawah pot atau media anggrek. 

Gejala klinis berupa adanya bekas gigitan pada daun, 

cara pengendalian yakni dengan rendaman daun 

tembakau. Tanaman ini memiliki asam salisilat dan 

fitoaleksin sebagai alat bertahan dari hama dan 

patogen. 

 Hama tanaman mawar adalah thrips. Tanaman dapat 

terserang karena kondisi wilayah tanaman lembab 

yang dapat diketahui dari adanya bercak berwarna 

perak pada daun dan bunga. Cara pengendalian dapat 

dilakukan secara mekanis, biologi, dan kimiawi. 

Tanaman ini juga memiliki trikoma dan senyawa 

fenolik untuk mempertahankan diri. 

 Hama melati adalah Ulat Palpita. Tanaman dapat 

terserang karena ngengat putih menggunakan 

tanaman ini sebagai tempat hinggap dan 

menempelkan telurnya. Cara pengendalian dapat 

dilakukan dengan memotong bagian yang terserang 

dan penyemprotan menggunkan insektisida. 

 Hama tanaman krisan yakni serangga penggrok 

daun, dengan gejala munculnya garis putih tak 

Rangkuman 
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beralur pada daun. Hama ini menyukai daun 

tanaman krisan karena dalam daun terdapat beberapa 

nutrien yang dapat  

 digunakan untuk berkembangnya larva. Cara 

pengendaliannya dengan menggunakan campuran 

urin kelinci, daun mimba, serai wangi, bawang putih, 

lengkuas, umbi gadung, EM4, dan tetes tebu. 

 Hama bunga kertas adalah Ulat Grayak. Tanaman ini 

dapat terserang karena tanaman ini mengandung 

karbohidrat yang disimpan dalam bentuk 

polyfruktosan (inulin) yang dibutuhkan oleh larva. 

Cara pengendalian dapat dilakukan dengan 

pengenndalian seccara fisik dan mekanis juga 

dengan menggunakan musuh alami dan pestisida 

nabati. 

 Hama tanaman Anglonema adalah kutu kebul. 

Tanaman ini dapat terserang karena terdapat gulma 

disekitar anglonema. Gejala klinis yaitu bercak 

nekrotik pada daun. Pengendalian dapat dilakukan 

secara mekanis, hayati, kimiawi. Tanaman memiliki 

getah yang beracun dan zat antosianin sebagai 

pertahanan terhadap hama. 
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 Hama tanaman soka adalah kutu daun. Kutu daun 

sangat menyukai lingkungan tropis dan menyerang 

40 famili termasuk soka. Gejala klinis yaitu daun 

yang mengeriting karena cairannya dihisap. Cara 

pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan 

insektisida endosulfan. Cara pertahanan soka 

terhadap hama yaitu adanya lapisan lilin, lapisan 

epidermis daun yang tebal, adanya zat tannin, 

flavonoid serta steroid. 

 Hama tanaman Adenium sp. adalah tungau merah. 

Tanaman dapat terserang karena tercekam 

kekeringan. Gejala klinis tanaman terserang adalah 

daun berwarna coklat seperti karat. Pengendalian 

dapat dilakukan secara biologis dan kimiawi, 

tanaman juga mempunyai lapisan lilin dan senyawa 

metabolit sekunder untuk mempertahankan diri dari 

serangan.  

 Hama tanaman Euphorbia adalah kutu putih. 

Tanaman terserang karena kekurangan air. Gejala 

yang terlihat berupa daun menguning, gugur, dan 

kerdil. Pengendalian dapat dilakukan secara 

mekanis, kimia, dan biologi, tanaman juga 
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mempunya lapisan lilin, getah dan senyawa fenolik 

untuk mempertahankan diri dari serangan. 

 Hama tanaman kembang sepatu yakni Icerya 

seychellarum, hama ini memakan getah yang ada 

pada batang dan daun kembang sepatu. Hama ini 

menyebabkan daun menjadi kuning dan tunas 

mudanya mati. Pengendaian dapat 

dilakukan dengan menggunakan campuran sabun 

pencuci piring dan air. 
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Soal 

Evaluasi 
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1. Apa yang digunakan siput setengah telanjang mengenali 

inangnya ? 

a. Gigi kecilnya 

b. Mulutnya 

c. Badannya 

d. Antenanya  

e. Perutnya  

2. Berikut yang merupakan bahan yang digunakan untuk 

mengendaikan siput setengah telanjang adalah ? 

a. Daun mimba 

b. Daun tembakau 

c. Sabun pencuci piring 

d. Daun sirsak  

e. Daun apel 

3. Bagaimanakah Thrips menyerang bagian tubuh bunga 

mawar? 

a. Mengisap cairan  

b. Memakan bunga 

c. Memakan daun 

d. Memakan akar 

e. Memakan batang 

4. Pengendalian hama Thrips secara kimia pada bunga 

mawar dapat dilakukan dengan? 

a. Introduksi hama alami 

b. Memasang perangkat 

c. Introduksi fungi 

d. Penyemprotan Noozle atau insektisida 

e. Menyediakan kondisi pertumbuhan yang baik  

5. Bagaimana pertahanan bunga melati ketika menghadapi 

hama yang menyerangnya? 
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a. Memproduksi flavonoid 

b. Memproduksi methyl salisilat 

c. Mengeluarkan getah 

d. Memproduksi tannin 

e. Menghasilkan eksudat  

6. Bagaimanakah cara penyebaran ulat palpita dalam 

menyerang bunga melati? 

a. Setelah ngengat dewasa melakukan kopulasi 

b. Terbawa melalui air 

c. Terbawa melalui angin 

d. Dengan cara merayap 

e. Terbawa oleh burung 

7. Unsur apa yang membuat tanaman Krisan sebagai inang 

Liriomyza trifolii? 

a. Kalium 

b. Nitrogen 

c. Hidrogen 

d. Oksigen 

e. Kalsium  

8. Berapa lama siklus hidup Liriomyza trifolii? 

a. 30-35 hari 

b. 6-12 hari 

c. 3-9 hari 

d. 22-25 hari 

e. 2-4 hari 

9. Pada stadium apakah ulat grayak memakan daun pada 

bunga kertas? 

a. Telur 

b. Larva 

c. Kepompong 
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d. Pupa 

e. Imago  

10. Bagaimanakah kembang kertas mempertahankan diri 

terhadap serangan hama? 

a. Mengeluarkan getah 

b. Menghasilkan tannin 

c. Menghasilkan antosianin 

d. Memproduksi eksudat 

e. Menghasilkan kalium dan silikat  

11. Berikut ini merupakan kandungan dari bunga anglonema 

yang berfungsi sebagai pertahanan kimiawi ketika 

terserang hama adalah? 

a. Tannin 

b. Antosianin 

c. Methyl salisilat 

d. Jaringan epidermis 

e. Getah  

12. Apakah yang menjadi penyebab kutu kebul menyerang 

anglonema? 

a. Musim kemarau 

b. Cairan daun 

c. Gulma  

d. Daun yang barwarna 

e. Permukaan daun licin 

13. Euphorbia mempunyai pertahanan struktural untuk 

melindungi diri terhadap serangan hama. Apakah 

perlindungan structural yang dimiliki euphorbia? 

a. Mempunyai lapisan lilin 

b. Memiliki senyawa flavonoid 

c. Memiliki senyawa tannin 
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d. Memiliki senyawa saponin 

e. Mengeluarkan eksudat 

14. Serangan kutu putih pada bunga euphorbia dapat 

menyebabkan hal sebagai berikut? 

a. Tumbuhan mati 

b. Daun menjadi klorosis 

c. Bunga gugur 

d. Batang rusak 

e. Daun layu 

15. Tungau merah merupakan hama yang menyerang bunga 

kamboja. Gejala yang ditimbulkan dari serangan tunga 

merah adalah? 

a. Adanya spot kuning di bagian tulang daun 

b. Daun abnormal dan berlubang 

c. Daun layu dan menguning 

d. Banyak daun yang gugur 

e. Tanaman mati 

16. Berikut ini merupakan cara pengendalian biologis hama 

tungau pada bunga kamboja yaitu 

a. Menggunakan propagate 

b. Menggunakan hama alami 

c. Menggunakan insektisida 

d. Mencabut bunga dari akarnya 

e. Menanam bunga kamboja yang baru 

17. Apakah pengaruh fisiologis yang diakibatkan oleh kutu 

daun terhadap bunga soka? 

a. Tumbuhan mati 

b. Batang patah 

c. Bunga gugur 

d. Tidak berbunga 
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e. Daun mengeriting 

18. Kutu daun  mengeluarkan suatu zat dengan rasa manis 

yang digemari semut. Semut membantu penyebaran kutu 

ke seluruh bagian tanaman bunga soka. Zat yang 

dimaksud adalah? 

a. Nektar 

b. Madu 

c. Getah  

d. Cairan daun 

e. Eksudat  

19. Bagian apakah yang tidak terlapisi lilin kuning pada hama 

Icerya seychelarum? 

a. Punggung 

b. Perut 

c. Antena 

d. Telinga 

e. Ovipositor 

20. Bersimbiosis dengan apakah hama Icerya seychelarum 

dalam tanaman kembang sepatu? 

a. Bateri 

b. Virus 

c. Kumbang 

d. Jamur  

e. protista 
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