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 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tulisan tentang 

PENGENDALIAN HAMA Crocidolomia binnotalis PADA TANAMAN KUBIS 

(Brassica oleracea) yang merupakan tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pengganggu 

Tanaman Terpadu. 

  Dalam penulisan paper ini tentunya masih banyak hal yang perlu 

diperbaiki, oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi 

perbaikan kualitas tulisan.  
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PENDAHULUAN 

 
 
Latar Belakang 

Ulat jantung (Crocidolomia binnotalis) merupakan  hama  yang  penting  pada  

tanaman  kubis.   Munculnya hama ini pada pertanaman kubis merupakan ancaman yang 

serius bagi petani.   Pada tahun 1998 Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura V 

melaporkan ulat jantung kubis (C. binotalis) merupakan hama yang  menempati urutan 

pertama penyebab kerusakan tanaman  kubis  di  Jawa Tengah. Serangan  hama  ini 

mengakibatkan turunnya produksi mencapai 50 persen per hektar (Anonimus 1998 dalam 

Subagiya, 2005).   

Selanjutnya disampaikan bahwa serangan C. binotalis pada tanaman kubis sampai 

sekarang belum dapat diatasi secara memuaskan, meskipun pengendalian kimia telah 

dilakukan secara intensif.   Salah  satu  agens  pengendali  hayati  yang  mempunyai 

potensi tinggi untuk mengendalikan hama ulat jantung kubis  adalah  nematoda  

entomopatogen  Steinernema carpocapsae (All).   

Menurut Lubis (2004), pengendalian  Crocidolomia binotalis dapat  dilakukan  

dengan  cara “pithesan”  yaitu  mengambili  ulat  yang  terdapat  pada  tanaman  kubis, 

kemudian dipencet sampai mati.  

 

Tujuan  

Tujuan penulisan paper adalah untuk membahas cara pengendalian terpadu hama 

ulat jantung (Crocidolomia bonotalis) secara hayati dengan kultur teknik dan pelepasan 

predator, sehingga hama tersebut dapat dikendalikan secara aman dan ramah lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 



Penurunan Produksi Kubis Akibat Serangan Ulat Jantung Dan 
Kendala Penerapan PHT Sayuran 

 

Bagian Tanaman yang Diserang 

Ulat krop/jantung kubis (Crocidolomia binotalis) sering  menyerang  titik  tumbuh  

sehingga  disebut  sebagai  ulat  jantung kubis.  Ulatnya  kecil  berwarna  hijau  lebih  

besar  dari  ulat  tritip,  jika  sudah besar garis-garis coklat. Jika diganggu agak malas 

untuk bergerak. Berbeda dengan  ulat  tritip  yang  telurnya  diletakkan  secara  

menyebar,  ulat  jantung kubis meletakkan telurnya dalam satu kelompok. Pengendalian 

sama dengan ulat tritip.  Pengendalian  dapat  dilakukan  dengan  cara “pithesan”  yaitu  

mengambili  ulat  yang  terdapat  pada  tanaman  kubis, kemudian dipencet sampai mati 

(Lubis, 2004). 

  

Beberapa Kendala Pengembangan PHT 

PHT Sayuran Sampai saat ini persepsi tentang konsep PHT masih belum seragam 

dan menyeluruh. Oleh karena itu, pemasyarakatan PHT perlu lebih ditingkatkan lagi. 

Penerapan PHT tidak hanya berlaku untuk satu musim tanam saja, melainkan meliputi 

pola tanam sepanjang tahun yang mencakup agroekosistem secara keseluruhan. 

Agroekosistem satu jenis tanaman (monokultur) berbeda dengan agroekosistem tanaman 

campuran (tumpang sari, tumpang gilir). Selama ini yang diterapkan baru PHT pada 

sistem monokultur, sementara teknologi PHT pada sistem  tanaman  campuran  masih 

perlu dilakukan penelitian.  

PHT seharusnya dapat diterapkan dalam luasan tertentu. Namun dalam 

implementasinya masih terkendala  oleh  faktor  teknis,  ekonomis, dan sosiologis. Secara 

teknis ambang kendali suatu hama masih sulit untuk diterapkan, baik yang  didasarkan  

pada  populasi hama maupun kerusakan tanaman (Setiawati, 2008). 

Menurut Subagiya (2005) meskipun PHT sayuran telah diterapkan oleh petani, 

masih banyak teknologi PHT yang belum tersedia. Begitu pula aspek dasar perpaduan 

berbagai teknik pengendalian belum banyak diketahui. Hal tersebut disebabkan oleh: (1) 

keterbatasan sumber dana sehingga penelitian dilakukan sepotong-potong dan tidak 

berkesinambungan. (2) penelitian masih terbatas pada komponen pengendalian, belum 

mencakup penelitian dasar karena dianggap belum merupakan prioritas jangka pendek. 



(3) penelitian yang dilakukan masih terbatas pada satu disiplin ilmu, belum bersifat multi 

disiplin bukan saja perlindungan tanaman tetapi juga ekonomi, sosiologi, komunikasi, 

manajemen dan lainnya. (4) belum ada koordinasi dan kerangka dasar yang menyatukan 

kegiatan-kegiatan penelitian guna penerapan dan pengembangan PHT, baik antar 

lembaga penelitian maupun antar peneliti. (5) adanya ketidakseimbangan sebaran tenaga 

peneliti, fasilitas dan dana penelitian antara lembaga-lembaga penelitian yang menangani 

kelompok atau jenis tanaman tertentu. 

Pada  tahap  awal  untuk  mengembangkan nematoda  tersebut  dibutuhkan  

investasi  yang  cukup besar  karena  harus  melalui  banyak  tahap  kegiatan.  Kegiatan-

kegiatan tersebut meliputi eksplorasi, isolasi, perbanyakan massal, pelepasan, dan 

konservasi.   Setelah S.  carpocapsae  diaplikasikan  pada  lahan  pertanaman kubis,  

nematoda  secara  aktif  mencari  ulat C.  binotalis sebagai pakan utamanya. Dengan 

demikian akan berlangsung  proses  pengendalian  hama  secara  terus-menerus dan 

berkelanjutan.   Pengendalian hayati dengan nematoda ini dalam jangka  panjang  dapat  

menghemat  biaya  produksi, sehingga  meningkatkan  keuntungan  usahatani  petani 

kubis.   Keuntungan lain penggunaan nematoda untuk mengendalikan  ulat jantung  kubis  

adalah  dihasilkan produk yang bebas residu bahan kimia,  sehingga akan mampu  

memenuhi standar  ISO  14000  (Poinar,  1979; Fuxa dan Tanada, 1987 dalam Subagiya, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USAHA PENGENDALIAN HAMA Crocidolomia binnotalis SECARA TERPADU 

PADA TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea) 

 

Biologi dan Anatomi Hama ulat Jantung Kubis 

 

Pengendalian Secara Hayati 

Kajian  biologi  nematoda  entomogenus  yang berimplikasi pada kemanfaatannya 

sebagai musuh alami hama terutama terhadap hama Crocidolomia binotalis diharapkan 

dapat melengkapi komponen pengendalian hama secara terpadu pada budidaya kubis, 

karena penggunaan pestisida pada komoditas ini sudah mencapai tingkat  yang  

mengkhawatirkan.    Pada  penelitian  ini nematoda  yang  dikembangkan  sebagai  musuh  

alami berasal  dari  daerah  setempat  dengan  harapan  tingkat keberhasilannya untuk 

menekan populasi hama cukup tinggi karena nematoda tersebut tidak perlu beradaptasi 

dengan kondisi lingkungan setempat.  

Beberapa penelitian melaporkan bahwa S. carpocapsae  cukup  efektif  untuk  

mengendalikan  hama.   Kard et al. (1988) dalam Subagiya (2005) mencatat bahwa ulat 

Phyllophaga spp. (Scarabaeidae)  dapat  dikendalikan  oleh  Steinernema feltiae Filifjev 

dan Heterorhabditis heliothidis (Khan, Brooks  &  Hirschmann dalam Subagiya, 2005).      

Efektifitas  pengendalian dengan nematoda ini sebesar 60-80 %.  Heterorhabditis 

bacteriophora Poinar dan S. carpocapsae juga bersifat patogenik terhadap ulat dan 

kepompong Cylas formi-carius  elegantulus  (Jansson  et  al.,  1990 dalam Subagiya, 

2005 ). Mannion dan Jansson (1992) dalam Subagiya (2005) mencatat bahwa di 

laboratorium S. carpocapsae mampu menekan populasi C. formicarius hingga 25-60 %, 

bahkan  penurunan populasi C.  for-micarius jantan mencapai 96 - 100 %.   Sementara itu 

Raulstom et al.  (1992) dalam Subagiya (2005) menyatakan bahwa Steinernema sp. 

mampu memparatisasi prakepompong Helicoverpa zea Boddie dan kepompong  

Spodoptera frugiperda J.E. Smith.  Parasitisasi nematoda ini di lapangan mencapai 34 % 

terhadap prakepompong H. zea dan 24,2 % ter-hadap kepompong  S. frugiperda.   

Nematoda tersebut dapat pula digunakan untuk mengendalikan ulat Agrotis  

ipsilon Hufnagel (Buhler dan Gibb, 1994 dalam Subagiya, 2005). 

 



Peranan Balitsa sebagai Penyedia 

Dalam Setiawati (2008) disebutkan Teknologi PHT Penelitian merupakan kunci 

penting bagi keberhasilan penerapan PHT di lapangan. Penelitian diprioritaskan kepada 

pestisida alami, pupuk alami, pemuliaan untuk menciptakan  varietas  unggul  tahan  

OPT, sumber daya lahan, pemasaran, kelembagaan, dan komponen pendukung lainnya.  

Penelitian-penelitian yang dilakukan umumnya berupa pencarian jawaban dari masalah 

yang dihadapi petani, terutama pada tanaman cabai, kentang, kubis, bawang merah dan 

tomat.    

Rekomendasi  teknologi  PHT yang berasal dari penelitian diimplementasikan  

bersama  dengan kegiatan PHT. Interaksi yang erat harus ada antara penelitian dan 

pengembangan dan penerapan PHT. Penerapan PHT memerlukan teknologi hasil 

penelitian, sedangkanpara peneliti memperoleh umpan balik  dari  kejadian  dan  masalah 

yang timbul dalam penerapan PHTdi lapangan. 

 
Hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi PHT tanaman sayuran 

pascapronas adalah sebagai berikut: 

1.  Peningkatan kemampuan dan pengetahuan PHT pemandu lapangan dan petani 

tentang prinsip-prinsip PHT dan teknologi pengendalian OPT sayuran serta metode 

kepemanduan.  Melalui pelatihan, telah berhasil ditanamkan motivasi dan pengertian 

kepada petugas lapangan akan  keuntungan  penerapan. PHT bagi petani sayuran 

melalui proses belajar mengajar, yaitu metode partisipatif aktif dalam mencari, 

menemukan sendiri dan menganalisis agrosistem serta mendiskusikan dan mengambil 

keputusan bersama dalam pengendalian  OPT.  Meskipun jumlah petani yang 

memperoleh pelatihan PHT masih sedikit, sistem tersebut berhasil mengubah perilaku 

petani dari pengendalian OPT berbasis pestisida menjadi pengelolaan OPT 

berdasarkan dinamika populasi dan mekanisme alami ekosistem pertanian. 

2. Penghematan penggunaan pestisida. Dibandingkan dengan sistem konvensional, 

penerapan PHT pada tanaman kubis dapat menghemat penggunaan insektisida hingga 

81,8%, dan pada tanaman kentang sebesar 75% dengan nilai Rp24,5 juta/ha. Pe-

nerapanPHT pada sistem tumpang gilir bawang merah danabai menghemat 

penggunaan pestisida 43,2%. 



3. Meningkatnya keuntungan ekonomi usaha tani dengan hasil panen kubis meningkat 

18,58-57%. Penerapan PHT pada sistem tumpang gilir bawang merah 

menguntungkan dengan nilai R/C 1,54 dan pendapatan bersih hampir Rp 4 juta  per 

bulan dan B/C ratio 1,46%. 

4.  Peningkatan  populasi  musuh alami  D.  semiclausum  pada tanaman  kubis  sekitar  

33,9-52,9% dan populasi predator 68-83,5%. Populasi predator pada  tanaman  

kentang  juga meningkat. Sementara populasi musuh alami pada  tumpang gilir 

bawang merah dan cabai me-ningkat 55,27%. Meningkatnya  kualitas  kubis, 

kentang, bawang merah, dan cabai dari pertanaman dengan teknologi PHT dengan 

tingkat residu pestisida di bawah ambang toleransi yang ditetapkan. 

6.  Meningkatnya populasi musuh alami hama, seperti parasitoid dan predator. Fauna 

tanah seperti  Colembola  dan  Diplura meningkat 7% dan mikroba an-agonis sekitar 

20%. Selain itu residu pestisida pada tanah dan perairan umum relatif kecil dan masih 

berada di bawah batas toleransi yang diperbolehkan. Dampak positif ini terutama di-

sebabkan oleh berkurangnya penggunaan pestisida. Selain itu penggunaan pestisida 

yang selektif dapat memelihara dan bahkan meningkatkan peranan musuh alami. 

Dengan demikian fungsi pengendalian alami berjalan lebih baik sehingga 

kemungkinan timbulnya ledakan hama dapat dicegah (Setyawati, 2006). 

 

Pengendalian dengan Kultur Teknis 

 Berdasarkan literatur yang dikutip dari Lubis (2004) bahwa salah satu teknik 

pengendalian hama terpadu pada kubis adalah dengan menerapkan kultur teknis yang 

baik, yaitu : 

1. Sebelum Tanam 

• PemilihanVarietas  

Pemilihan  varietas  untuk  pertanaman  merupakan  langkah  awal  dalam 

pelaksanaan budidaya tanaman sehingga dalam pemilihan ini benar-benar dilaksanakan 

dan dipikirkan apa yang akan ditanam.  

• Persiapan lahan  

Dua hari sebelum tanam, tanah yang sudah diolah mulai di bedeng-bedeng dengan  

ukuran  bedengan  1  m.  Bagian  yang  akan  dibuat  timbunan  ini berguna untuk 



menutup pupuk kandang yang ditaburkan diatas bedengan. Tanah di atas bedengan harus 

benar-benar gembur. Untuk itu tanah olah harus dicangkul kembali sehingga bongkahan 

(lungko) menjadi lebih kecil. Taburkan  pupuk  kandang  di  atas  tanah,  kemudian  tutup  

dengan  lapisan tanah setebal 10 cm.  

• Persemaian  

Buatlah petakan dengan ukuran 1 x 3 m, setinggi 30 cm. Campurkan  pupuk 

kandang  yang  benar-benar  matang  kedalam  petakan tersebut. Biarkan 3-4 hari supaya 

tanah terkena sinar matahari langsung. Bersihkan gulma yang mulai tumbuh. Pasang 

naungan dari daun pisang atau daun kelapa supaya tanaman tidak terkena  sinar matahari 

atau hujan secara langsung.  

Pemeliharaan  persemaian  yang  terpenting  adalah  penyiraman.  Siramlah 

persemaian  setiap  pagi  dan  sore  dengan  menggunakan  gembor  yang halus.  Atau  

alirkan  air  kedalam  parit  yang  mengelilingi  petakan.  Jika terlihat  ada  serangan  

jamur,  yaitu  busuk  pangkal  batang,  segera  buang tanaman yan terserang.  

  

• Waktu Tanam  

Tanamlah bibit kubis yang sudah siap dari persemaian (setelah berumur 3-4 

minggu) dengan jarak tanam 60 x 70 cm, dengan cara memasukkan benih  kubis  ke  

dalam  lubang  yang  sudah  dibuat,  kemudian  tutuplah dengan tanah.  

Berikan  pupuk  dasar  5  gram  TSP/SP  36  dan  5  gram  KCL  per  tanaman  

dengan cara ditugalkan di sebelah lubang tanam.  

  

2. Setelah Tanam  

• Awal Pertumbuhan (0 – 15 hari)  

Setelah bibit ditanam di lapang, segera disiram dan diberi naungan, bisa dengan  

batang  pisang,  bisa  juga  dengan  daun-daunan  yang  lain  supaya tanaman tidak layu. 

Penyiraman dilakukan setiap sore sampai tanaman benar-benar hidup. Tanaman yang 

mati disulam.  

Pemupukan  susulan  dilakukan  pada  saat  tanaman  berumur  15  hari,  1 gram 

Urea pertanaman, dengan cara ditunggalkan 5 cm dari tanaman. Pengendalian  hama  



secara mekanis  “pithesan”,  yaitu  mengambil  hama yang ada kemudian dipencet 

dengan jari.  

• Fase Pembentukan daun (15 – 35 hari)  

Penyiangan pada saat tanaman berumur 34 hari. Penambahan 5 g urea/tanaman 

saat umur 35 hari. Pertumbuhan   tanaman   pada   fase   ini   sangat   penting   karena   

akan mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Pengendalian hama dengan cara 

“pithesan”  

  

• Fase Pembentukan telur (35 – panen)  

Pada fase pembentukan telur kubis sangat peka terhadap serangan penyakit dan 

ulat jantung kubis. Pengendalian  hama  dengan  cara  “pithesan”  ,  yaitu  dengan  

mengambil hama yang ada kemudian dibunuh. Jika telur kubis sudah keras dan masif, 

siap untuk dipanen.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 
 

Saran 
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