
 

 

 

 

 
 

BAB 1.PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Padi adalah merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Bahan 

makanan ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. 

Meskipun sebagai bahan pokok padi dapat digantikan oleh subtitusi oleh bahan 

makanan lainnya, namaun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa 

makan nasi dan tidak dapat mudah digantikan oleh bahan makanan lainnya 

(Monsanto, 2013). Hal ini dibuktikan dengan tingkat konsumsi padi yang tinggi 

dibandingkan tanaman lainnya yaitu jagung, kedelai, dan kacang hijau. Namun 

meningkatnya jumlah permintaan ini tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah 

produksi padi yang memadai. Pada tahun 2015 produksi padi nasional lebih dari 75 

juta ton pertahun (BPS 2016).Akan tetapi kebutuhan masyarakat sekitar 76 juta ton 

pertahun (BPS 2016). Sehingga dari permasalahan tersebut pemerintah terpaksa 

melakukan impor beras dari luar negeri sebesar 861 ribu ton pada 2015 agar 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (BPS 2016). 

Produksi padi di Indonesia tidak kunjung mengalami peningkatan yang 

signifikan salah satunya dikarenakan terdapatnya serangan hama dan penyakit 

tanaman. Hama penyakit tanaman yang sangat berpengaruh terhadap penurunan 

hasil produksi tanaman padi ialah penggerek batang. Kehilangan hasil setiap tahun 

yang disebabkan oleh penggerek batang padi dapat mencapai 10-30%, bahkan dapat 

menyebabkan tanaman padi menjadi puso (Idris, 2008). 

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian khususnya di budidaya 

tanaman padi konvensional banyak kendala yang di hadapi, penyebab utama adalah 

gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).Serangan OPT mengakibatkan 

kerusakan tanaman dan penurunan hasil mulai di penanaman hingga pasca 

panen.Akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut akan mengakibatkan 

penurunan hasil baik kuantitas atau kualitas. Hama terjadi karena adanya ketidak- 

seimbangnya ekologi yang disebabkan oleh kontrol manusia 
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terhadap penggunaan bahan kimiakimia secara berlebihan, tidak terukur dan 

berkelanjutan.Jika fragmentasi terjadi pada ekosistem pertanian, yaitu monokultur 

yang luas menjadi pertanaman polikultur,fragmentasi dapat meningkatkan 

keanekaragaman serangga,terutama kelompok musuh alami hal ini tidak harapkan 

dalam ekosistem pertanian. 

Keberadaan kelimpahan serangga di suatu lahan pertanian adalah musuh 

alami pada ekosistem pertanian, baik itu predator maupun parasitoid, memiliki 

peranan yang sangat penting khususnya dalam pengaturan populasi serangga hama. 

Penggunaan pestisida untuk mengendalikan serangga hama, cenderung 

mengakibatkan penurunan atau bahkan menghilangkan keberadaan musuh alami, 

dengan ini penggunaan perangkap pada lahan konvensional akan membantu 

mengurangi serangga hama peganggu tanaman lahan budidaya. (Nelly, 2013). 

Menurut Hildrew dan Townsend (1982) kelimpahan hama serangga dari suatu 

mangsa atau hama dapat menarik datangnya predator dan diikuti oleh 

meningkatnya kemampuan predator untuk memangsa. Mangsa atau hama yang 

berbeda memungkinan tersedianya musuh alami yang beragam pada suatu 

ekosistem.Tingkat keanekaragaman arthropoda memiliki dampak yang sangat 

penting bagi kestabilan di dalam suatu ekosistem. Kelimpahan serangga arthropoda 

juga memiliki pengaruh atau dampak terhadap kualitas dan kuantitas produk yang 

dihasilkan. Pada suatu ekosistem alami terjadi kestabilan antara kelimpahan hama 

dan musuh alaminya sehingga keberadaan serangga hama tersebut tidak lagi 

merugikan.Kondisi tersebut perlu untuk dikembangkan lagi di lapang sehingga 

dapat menekan penggunaan pestisida dalam mengendalikan serangan hama 

(Widiarta dan Kusdiaman, 2012). 

Adanya perbedaan teknik budidaya berpengaruh pada populasi dan tingkat 

keanekaragaman arthropoda. Sistem pertanian konversional trap berferomon 

memiliki keanekaragaman lebih baik daripada pertanian konvensional.Hal ini 

dikarenakan pada lahan sistem budidaya yang diterapkan yaitu menggunakan trap 

berferomon dan perekat,sedangkan pada lahan budidaya konvensional 

menggunakan insektisida sintetika (Pradhana dkk. 2014).Penelitian ini 

membandingkan keanekaragaman arthropoda pada tanaman padi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana keanekaragaman arthropoda,meliputi serangga Predator dan 

polinator, pada teknik aplikasi trap berferomon dan konvensional? 

2. Bagaimana mengetahui Indeks diversitas Shannon-Wiener (H’)? 

3. Bagaimana menghitung Indeks Dominansi (C)? 

4. Berapa Berat bernas per rumpun pada lahan budidaya Trap dan 

konvensional? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu 

membandingkan antara teknik budidaya konversi organik dan konvensional dalam 

hal: 

1. Mengkaji Keanekaragaman Arthropoda, meliputi Hama dan Serangga 

Predator 

2. Mengkaji Indeks Diversitas Shannon-Wiener (H’) 

3. Mengkaji Indeks Dominansi (C) 

4. Mengkaji Berat bernas per rumpun 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Mendapatkan informasi baru tentang keanekaragaman populasi 

serangga arthropoda pada tanaman dengan teknik apliaksi sex berferomon 

trap dan konvensional. 

b. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi pada petani dalam hal untuk mengetahui 

peranan serangga arthopoda pada lahan tanaman padi dan dapat digunakan 

sebagai acuan dalam pengendalian OPT hama serangga tanaman padi. 


