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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tembakau merupakan komoditi perkebunan yang sudah banyak di budidayakan 

petani Indonesia. Menurut Nurhidayati, (2019) komoditi tembakau memiliki nilai ekonomi 

yang dapat mendukung perekonomian Indonesia. Hasil produksi yang memiliki nilai jual 

yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor petani Indonesia mulai membudidayakan 

tanaman tembakau.  

Menurut data Ditjenbun (2020), angka produksi tembakau yang terus mengalami 

kenaikan pada tahun 2017 hingga 20019 yakni dari 181.142 ton, naik sebesar 269.803 

ton. Tercatata pada tahun 2019 produksi tembakau di Jawa Tengah sebesar 56.205 ton 

yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota, salah satu kabupaten yang memproduksi 

tembakau yakni Wonogiri. Jumlah produksi tembakau di Kabupaten Wonogiri sebanyak 

2.873,3 ton (Badan Pusat Statistik, 2019).  

Petani di Wonogiri yang dominan menanam palawija, mulai beralih menanan 

tembakau. Salah satu Desa di Wonogiri, yang mulai menanam tembakau yakni Desa 

Gambiranom. Penanaman tembakau di Gambiranom masih terbilang sangat baru, awal 

mulai petani beralih menanam tembakau pada tahun 2019. Banyak petani yang 

merasakan keuntungan dalam budidaya tembakau, sehingga pada tahun 2020 semakin 

banyak petani yang menaman tembakau.  

Penanaman tembakau dilakukan di lahan sawah bekas tanam padi dan 

penanaman dilakukan secara tidak serentak, sebab waktu tanam padi tidak serentak. 

Kondisi tersebut mendukung perkembagan hama penghisap daun, selain itu faktor 

lainnya yaitu suhu. Menurut Utama et al (2017) populasi hama kutu daun meningkat saat 

suhu di lapang 25oC-30oC. Menurut Rante dan Manengkey (2017) suhu merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi populasi hama thrips, saat musim kemarau 

populasi serangga tinggi. 
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Pada tahun 2020 beberapa lahan tembakau milik petani di Desa 

Gambiranom mulai terlihat kerusakan yang disebabkan oleh thrips dan aphis. 

Menurut Natikar dan Balikai (2015) hama mampu merusak daun serta batang 

tembakau pada fase vegetatif lebih dari 20-50%. Petani yang menanam pada 

bulan Mei hingga Juli telah merasakan penurunan produksi tembakau akibat hama 

penghisap, sehingga banyak petani yang mulai khawatir akan kejadian tersebut. 

Pengendalian yang dipilih petani untuk menangani hal tersebut yakni dengan 

pemberian insektisida kimiawi. Cara pengendalian hama dengan insektisida kimia 

diduga lebih efektif, walaupun dampaknya dapat menurunkan musuh alami yang 

terdapat pada lahan. 

Jenis insektisida yang sesuai untuk pengendali hama penghisap daun 

adalah insektisida dengan bahan aktif imidakloprid. Menurut Wiradarma et al 

(2018) insektisida dengan bahan aktif imidakloprid mampu mengendalikan hama 

dengan tipe mulut menusuk menghisap seperti kutu daun dan thrips. Namun 

pengaruh imidakloprid terhadap hama penghisap daun serta musuh alaminya 

belum banyak dikaji 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

terkait pengaruh penggunaan insektisida imidakloprid terhadap populasi hama 

penghisap daun, intensitas kerusakan akibat hama penghisap daun serta jenis dan 

populasi musuh alami tembakau. Diharapkan informasi yang didapatkan dari 

penelitian akan memberikan literasi pada para petani tembakau, dan peneliti yang 

akan meneliti hal yang sama. 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh aplikasi insektisida imidakloprid terhadap populasi 

Myzus persicae dan Frankliniella fusca? 

2. Bagaimana pengaruh aplikasi insektisida imidakloprid terhadap intensitas 

kerusakan akibat Myzus persicae dan Frankliniella fusca? 

3. Bagaimana pengaruh aplikasi insektisida imidakloprid terhadap jenis dan 

populasi musuh alami? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

a. Mengetahui pengaruh pemberian insektisida imidakloprid terhadap 

populasi Myzus persicae dan Frankliniella fusca 

b. Mengetahui pengaruh pemberian insektisida imidakloprid terhadap 

intensitas kerusakan Myzus persicae dan Frankliniella fusca  

c. Mengetahui pengaruh pemberian insektisida imidakloprid terhadap jenis 

dan populasi musuh alami 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pengendalian hama 

penghisap daun tembakau. Menambah pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta 

dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut sehingga memberikan kontribusi 

yang lebih besar lagi dalam kehidupan bermasyarakat. 
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