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1. Pendahuluan  
 

Pengendalian    hama    adalah    aplikasi    teknologi    berdasarkan 

pengetahuan biologi  untuk  menurunkan  populasi  atau  pengaruh  hama  secara  

memuaskan.    Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  dalam  pengendalian hama 

diperlukan dua pengetahuan dasar, yaitu teknologi dan biologi.  

Pengetahuan   teknologi   yang   diperlukan   meliputi   alternatif      teknologi   

paling tepat   untuk   digunakan   dalam   menekan   populasi   atau   pengaruh   hama.  

Alternatif  teknologi  ini  diantaranya  termasuk  teknologi  penggunaan  pestisida, 

teknologi   pemanfaatan   bahan-bahan   alami   (biologi),   teknologi   kultur   teknis 

(budidaya),  fisik,  mekanik,  rekayasa  genetik,  alat-alat  pengendalian,  dan  lain-

lain.    

Pengetahuan  biologi  diperlukan  antara  lain  untuk  menentukan  dimana, 

kapan,  dan  bagaimana  teknologi  itu  harus  digunakan.    Pengetahuan  biologi 

yang   dibutuhkan   tidak   haya   mencakup  biologi  dari  hama  itu  sendiri  tetapi 

juga  biologi  dari  tanaman  dan  musuh  alami  hama (Hidayat, 2001).     

Pengetahuan  biologi  yang diperlukan   antara   lain   :   (1)   biologi   spesies   

hama   (jenis   dan   sifat   hama, fenologi  hama,  kepadatan  populasi,  potensi  

merusak,  dll,),  (2)  kisaran  inang (monofag,  oligofaf,  dan  poligofag),  (3)  biologi  

tanaman  (jenis  tanaman  dan tingkat   ketahanan   tanaman),   dan   (4)   biologi   

musuh   alami   (jenis   dan   sifat musuh alami, fenologi musuh alami, tingkat 

parasitasi/patogenisitas). 

Definisi  PHT (Brader, 1979) sistem pengendalian hama yang dapat 

dibenarkan secara ekonomi dan berkelanjutan yang meliputi berbagai pengendalian 

yang kompatibel dengan tujuan memaksimalkan produktivitas tetapi dengan dampak 

negatif terhadap lingkungan sekecil-kecilnya.  

Supaya     pengendalian     yang     dilakukan     dapat     memberikan     hasil 

yang memuaskan,  maka  Geier  (1966)  cit.  Pedigo  (1991)  mengemukakan  empat 

persyaratan berikut :  
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(1)  Pengendalian hama harus selektif terhadap hama yang dikendalikan.  

(2)  Bersifat komprehensif dengan sistem produksi  

(3)  Kompatibel dengan prinsip-prinsip ekologi  

(4)  Bersifat  toleran  terhadap  spesies  yang  potensial  dapat  merusak  tanaman 

tetapi masih dalam batas-batas yang secara ekonomis dapat diterima. 

 

2. Pengertian Beberapa Teknik Pengendalian 

a. Pengendalian Hayati 

 Definisi   tentang pengendalian   hayati   berkembang   dengan   semakin 

berkembangnya   cara   manusia   memanipulasi   musuh   alami   tersebut   dan   

semakin banyaknya  ilmuwan  di bidang  ekologi,  entomologi,  gulma,  penyakit  

tanaman,  penyakit serangga   dan   mikrobiologi   yang   terlibat   di   dalam   

kegiatan   pengendalian   hayati. Eilenberg   et   al.   (2001)   dalam   artikelnya   di   

jurnal   Biocontrol   mengemukakan pendapatnya  untuk  menyatukan  terminology  

di  dalam  pengendalian  hayati.  Beliau  dan teman-temannya  mencoba  

mendefinisikan  Pengendalian  Hayati  (Biological control atau  biocontrol)  adalah  

penggunaan  organisme  hidup  untuk  menekan  kepadatan populasi   atau   memberi   

pengaruh   terhadap   organisme   hama   spesifik,   yang membuat  kepadatan  

populasinya  atau  kerusakannya  menurun  bila  dibandingkan dengan absennya 

musuh alami. Untuk  mengerti  tentang  dasar  definisi  tersebut,  kita  perlu  

berdiskusi  mengapa pengendalian  hayati  itu  digunakan, tentu  ada  beberapa  

alasan.  

 Pengendalian hayati juga tidak luput dari perkembangnya, telah banyak 

spesies organisme telah digunakan sebagai agens pengendali hayati dan dengan 

menggunakan   bermacam   metode.      Salah   satu   kemajuan   yang   kita   lihat   

adalah kemampuan  mensintesa  component  aktif  berupa  feromon  yang  digunakan  

hama  untuk berkomunikasi, yang kemudian digunakan untuk mengendalikan 

beberapa hama.  Sebuah contoh: adanya  component aktif yang disintesa dari fungi 

Myrothecium verrucaria yang berefek  negative  terhadap  nematode  parasit  

tanaman.    Fungi  diperbanyak,  kemudian dimatikan. Senyawa aktif yang diproduksi 
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oleh fungi tersebut, kemudian diaplikasikan ke tanah yang menghasilkan sebuah 

lingkungan yang tidak disukai oleh nematode. Altenatif lain,  beberapa  senyawa  

aktif  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kematian  hama dipindahkan  ke  

organisme  lain  dimana  dia  diekspresikan  untuk  memproduksi  senyawa pestisida.  

Contoh paling bagus adalah adanya tanaman  BT transgenic. 

 Beberapa teknik pengendalian yang digunakan oleh petani saat ini memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu pemilihan teknik 

pengendalian harus melihat aspek lingkungan, kesehatan dan disesuaikan dengan 

keadaan serangan di lapangan. 

 

b. Pengendalian kimiawi 

 Definisi : Pengendalian hama dengan menggunakan bahan kimia beracun 

untuk melindungi tanaman atau hasil tanaman. Bahan kimia tersebut disebut Pestisida 

(pest=hama. Sida=racun) 

 
Kelebihan dan kekurangan pengendalian hayati vs kimiawi 
 
Jenis Pengendalian Kelebihan Kekurangan 

Hayati 

Mengendalikan hama spesifik Memerlukan pengetahuan & 
ketrampilan khusus tentang 
biologi dan ekologi hama 

Biaya lebih murah Hasil pengendalian tidak 
langsung terlihat 

Ramah lingkungan  
Melestarikan musuh alami  
Tidak menimbulkan resistensi dan 
resurgensi hama  

 

Kimiawi 

Hasil aplikasi langsung terlihat Resistensi dan resurgensi OPT 
Menekan OPT dalam waktu cepat Biaya mahal 
Praktis & mudah dalam 
penggunaan 

Tidak ramah lingkungan/ 
pencemaran  

 Berspektrum luas/ tidak 
spesifik 

 Menganggu kesehatan manusia 
 Menimbulkan hama sekunder 
 Keracunan pada aplikator 
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c. Pengendalian Kultur Teknis 

 Pengendalian hama dengan kultur teknis yaitu pengendalian dengan 

mengandalkan teknik bercocok tanaman serempak, pengolahan tanah yang baik, 

pemupukan yang berimbang, irigasi, sanitasi, rotasi dan menanam tanaman 

perangkap hama.  

 Teknik bercocok tanam ini harus dilakukan dengan tepat mengacu pada -

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan kegiatan pertanian 

dan pengendalian hama dengan tujuan menekan munculnya hama, mengurangi 

populasi dan memutuskan siklus hidup hama serta melindungi tanaman secara alami 

dari serangan hama. 

 
d. Pengendalian varietas resisten 

Pengendalian hama dengan menggunakan varietas resisten adalah 

pengendalian dengan menggunakan tanaman yang tahan terhadap serangan hama 

yang sifat resistennya didasari oleh faktor genetik. Mekanisme resistensi : 

• Non Preference (anti xenosis) → tidak dipilih sebagai tempat hidup, tempat 

bertelur, sebagai makanan atau sebagai tempat berlindung (sifat serangganya) 

• Antibiosis (dari segi tanamannya) → terjadi pengaruh buruk terhadap 

kehidupan serangga dalam hal: 

*  mortalitas pradewasa meningkat 

*  siklus hidup memanjang 

*  Keperidian (jumlah telur yang mampu dihasilkan imago betina) 

menurun 

*  Lama hidup imago menurun 
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Kelebihan dan kekurangan pengendalian kultur teknis vs varietas tahan 
 
Jenis Pengendalian Kelebihan Kekurangan 

Kultur Teknis 

Memenuhi kriteria pola tanam 
yang baik untuk menekan 
munculnya hama 

Belum semua petani tertarik 
menerapkan pola tanam 
serempak dan sesuai anjuran 

Meminimalkan biaya produksi Perlu ketekunan dan disiplin 
yang tinggi antar petani 
untuk menerapkan pola 
tanam ini. 

Menjaga keseimbangan alam  
Melestarikan musuh alami dan 
predator 

 

Varietas Resisten 

Tanaman bukan menjadi 
pilihan hama 

Waktu mendapatkan varietas 
resisten lama 

Berpengaruh buruk terhadap 
hidup hama : mortalitas 
meningkat, siklus hidup 
panjang, kepiridian menurun & 
lama hidup imago menurun 

Biaya mendapatkan varietas 
resisten mahal  

Lingkungan tetap lestari  
Musuh alami tidak musnah  
Kualitas produksi tanaman 
bagus  

 

Dapat mentolerir kerusakan 
bagian tanaman oleh hama 
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