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KAJIAN MACAM SPESIES URET DAN MUSUH ALAMINYA PADA 

TANAMAN STROBERI DI DESA KALISORO TAWANGMANGU  

KARANGANYAR 

 
Budi Harianto 

H 0104010 

 

RINGKASAN 

Keberhasilan dalam pengendalian hama secara hayati sangat dipengaruhi 
oleh ketepatan dalam identifikasi hama dan musuh alaminya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui spesies uret serta musuh alaminya pada tanaman 
stroberi di desa Kalisoro,  Tawangmangu. Penelitian ini dilakukan di desa 
Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, serta di Laboratorium Hama 
dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Waktu penelitian mulai bulan Juni hingga bulan Oktober 2008. 

Penelitian dirancang dalam bentuk studi eksploratif deskriptif di 
laboratorium dengan pengambilan data secara langsung pada objek penelitian. 
Pengamatan di lapangan dilakukan dengan metode survey di lahan stroberi milik 
petani. Pengambilan sampel dan pengamatan dilakukan di dua lokasi pertanaman 
stroberi di desa Kalisoro, Tawangmangu. Pengamatan di setiap lokasi dilakukan 
setiap dua minggu sekali. Tata letak unit sampel ditetapkan dengan metode 
purposif sampling dengan melihat gejala serangan. Uret yang diambil dari lahan 
dipelihara di laboratorium untuk diamati munculnya gejala sakit serta kemunculan 
parasitoid. Spesies uret diidentifikasi menggunakan kunci determinasi uret yang 
terdapat dalam buku Pests of Crops in Indonesia (Kalshoven, 1981). Pathogen 
serangga diidentifikasi menggunakan buku Diagnostic Manual for The 
Identification of Insect Pathogen (Poinar & Thomas, 1982). Parasitoid dan 
predator yang muncul  diidentifikasi menggunakan buku Kunci Determinasi 
Serangga (Subyanto & Sulthoni, 1980), Hymenoptera of The World : An 
Identification Guide to Families (Goulet & Huber, 1993), serta A Field Guide to 
The Insect (Borror & White, 1970).  Variabel yang diamati adalah spesies uret, 
spesies musuh alami serta jumlah tanaman yang terserang hama uret. Hasil 
dianalisis dengan teknik deskriptif dengan bantuan buku identifikasi serangga dan 
mikroorganisme. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga macam spesies uret yang 
ditemukan menyerang tanaman stroberi di desa Kalisoro yaitu Anomala viridis, 
Microserica spp., serta Dynastes spp. Tidak ditemukan parasitoid, pathogen, dan 
predator yang menyerang uret.  

 
 
Kata kunci : Stroberi, Uret, Anomala viridis, Microserica spp., Dynastes spp. 
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STUDY OF GRUB SPECIES AND THEIR NATURAL ENEMIES ON 

STRAWBERRY PLANTS IN KALISORO  

TAWANGMANGU KARANGANYAR 

Budi Harianto 
H 0104010 

 

SUMMARY 
 
Success in the biological control of pests is influenced by the accuracy in 

identification of pests and their natural enemies. This research purpose were to 
determine grub species and their natural enemies in strawberry plants in Kalisoro, 
Tawangmangu. This research was done in Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar, 
and in the Laboratory of Plant Pests and Diseases at the Faculty of Agriculture, 
Sebelas Maret University Surakarta, start from June until October 2008.  

Research was designed in a descriptive explorative study in the laboratory 
with the data directly on the object of research. Observations made in the field 
using survey method in the strawberry field. Sampling and observation conducted 
in two locations in the strawberry field in Kalisoro, Tawangmangu. Observations 
in each location should be done every two weeks. The layout of the unit assigned 
to the sample purposively sampling method with a view attack symptoms. Grub 
taken from the field kept in the laboratory to be observed the emergence of 
symptoms of pain and the occurrence of the parasitoid. Grub species identified 
using the key identification of grub which is written in the book Pests of Crops in 
Indonesia (Kalshoven, 1981). Pathogen of insect identified using the book The 
Diagnostic Manual of Insect Pathogen Identification (Poinar & Thomas, 1982). 
Parasitoid and predator identified using the book Kunci Determinasi Serangga 
(Subyanto & Sulthoni, 1980), Hymenoptera of the World: An Identification Guide 
to Families (Goulet & Huber, 1993), and A Field Guide to The Insect (Borror & 
White, 1970). Variables that observed are grub species, species of natural enemies 
and the number of plant that attacked by grub. Results analyzed with descriptive 
techniques with the help of the book for identify microorganisms and insects.  

Results of research shows there are three kinds of species of grub that attack 
strawberry plants found in the Kalisoro village, there are Anomala viridis, 
Microserica spp., and Dynastes spp. Pathogenic, parasitoid, and predator that 
attack grub was not found.  
 
 
Keyword : Strawberry, Grub, Anomala viridis, Microserica spp., Dynastes spp. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, permintaan akan tanaman buah semakin meningkat. Hal 

ini didukung dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan 

pemenuhan gizi dan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat mulai berusaha memenuhi kebutuhan akan vitamin dan mineral 

yang banyak terkandung dalam buah-buahan. Salah satu  tanaman buah yang 

sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat tersebut adalah tanaman stroberi.  

Salah satu penyebab rendahnya produksi tanaman stroberi adalah 

adanya serangan hama. Hama uret (larva coleoptera) merupakan salah satu 

hama penting dalam budidaya tanaman stroberi. Hama ini memakan sebagian 

atau keseluruhan akar tanaman stroberi (Kurnia, 2005). Segera setelah akar 

dimakan, tanaman akan segera layu karena akar tidak dapat lagi menyuplai 

kebutuhan air dan unsur hara tanaman. Tanaman berusaha mempertahankan 

diri atau kompensasi dengan pembentukan akar-akar adventif yang berukuran 

kecil dan berjumlah banyak. Gejala yang terlihat di atas permukaan tanah 

adalah menguningnya daun dan pertumbuhan tanaman merana (Hartati & 

Sudarmo, 2007). Tanaman stroberi menjadi tidak dapat berproduksi. Pada 

serangan yang parah, tanaman akan menjadi mati. 

Pengendalian hama uret menggunakan pestisida dirasakan cukup sulit 

karena habitat hama ini berada di dalam tanah. Untuk itu salah satu cara untuk 

mengatasi hama ini adalah dengan menggunakan musuh alaminya. Musuh 

alami uret ini dapat berupa predator, parasitoid, dan patogen. Tetapi cara ini 

mengalami kendala yaitu masih minimnya informasi tentang musuh alami 

yang menyerang uret dan bagaimana prospek serta potensi musuh alami 

tersebut sebagai agen pengendalian hayati yang ramah lingkungan.  

Pengendalian dengan menggunakan musuh alami bersifat sangat 

spesifik. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap hama dan 

musuh alaminya. Identifikasi penting untuk menemukan musuh alami sebagai 

1 
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kandidat potensial untuk mengendalikan hama tersebut. Kesalahan dalam 

langkah identifikasi dapat menjadikan seluruh kegiatan pengendalian akan 

gagal. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Stroberi merupakan tanaman buah yang memiliki prospek yang sangat 

cerah untuk dikembangkan di Indonesia. Tetapi terdapat beberapa masalah 

dalam pengembangannya salah satunya adalah adanya serangan hama. Hama 

uret merupakan hama penting dalam budidaya stroberi karena serangan hama 

uret dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada pertanaman stroberi. 

Hama ini cukup sulit dikendalikan dengan pestisida karena habitat uret 

terdapat dalam tanah. Selain itu, saat ini kesadaran manusia akan keamanan 

pangan semakin meningkat sehingga adanya residu pestisida pada komoditi 

yang akan dikonsumsi harus dihindari. Oleh karena itu perlu dicari alternatif 

pengendalian yang efektif dan aman. Pengendalian menggunakan musuh 

alami uret merupakan salah satu cara yang dianggap cukup efektif serta ramah 

lingkungan. 

Kendala dalam penggunaan musuh alami hama uret ini adalah masih 

minimnya informasi tentang musuh alami hama uret tersebut. Selain itu 

pemanfaatan musuh alami sifatnya sangat spesifik. Oleh karena itu spesies-

spesies uret yang terdapat dalam lahan pertanaman perlu diketahui secara pasti 

agar pengendalian yang akan dilakukan nantinya efektif.  

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui spesies uret yang menyerang tanaman stroberi di desa 

Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengetahui musuh alami yang menyerang uret pada tanaman stroberi di 

desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Stroberi  

Tanaman stroberi dalam tata nama (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledone 

Ordo  : Rosales 

Family  : Rosaceae 

Genus  : Fragaria 

Species  : Fragaria spp. 

(Rukmana, 1998). 

Di daerah tropis seperti Indonesia, tanaman stroberi akan tumbuh 

dengan baik di daerah dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl. Pada ketinggian 

ini suhu udara pada siang hari 22-25 ˚C dan malam hari 14-18 ˚C. Pada suhu 

yang sejuk dan kelembaban udara relatif (RH) yang tinggi atau 85-95 %, 

pertumbuhan stroberi akan baik karena tidak mengalami stres akibat tingginya 

suhu dan tingginya laju transpirasi (Kurnia, 2005).  

Begitu musim hujan tiba, produksi menurun tajam. Hal itu disebabkan  karena 

stroberi butuh cahaya yang cukup agar berbuah. Kalaupun berproduksi buah 

kecil-kecil dan tidak manis. Kendala pengembangan stroberi di Indonesia 

terletak pada iklim lembab yang memudahkan serangan hama dan penyebab 

penyakit, sementara fumigasi tanah memerlukan biaya tinggi. Bibit yang 

digunakan pun harus berkualitas baik agar diperoleh bentuk dan ukuran buah 

yang seragam (Rahmawati, 2003). 
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Stroberi memiliki banyak sekali varietas yang telah ditemukan dan 

dikembangkan. Ada tiga varietas yang dibudidayakan di daerah 

Tawangmangu Karanganyar, yaitu Silva, Tristar, dan Anastasia. Setiap 

varietas memiliki sifat yang berbeda-beda (Tabel 1).  

Tabel 1. Karakteristik berbagai varietas stroberi 

Varietas Anastasia Tristar Silva 
Bentuk daun Bulat, tipis, 

berbulu pendek 
dan sedikit 

Bulat, 
berdiameter besar 

dan tinggi, 
berbulu lebat 

Bulat, tebal, 
berdiameter 

besar, berbulu 
lebat 

Pembibitan Tunas Stolon dan tunas Stolon dan tunas 
Ketahanan Paling tahan 

terhadap 
perubahan cuaca 

Tidak tahan 
terhadap 

perubahan cuaca 

Kuat terhadap 
perubahan cuaca 

Kebutuhan 
nutrisi/pupuk 

Sedang Sedang Sedang 

Jumlah dan 
kontinuitas buah 

1-3 buah setiap 
pohonnya dan 

kontinyu 

Banyak dan 
cukup kontinyu 

Banyak tetapi 
tidak bisa 
kontinyu 

Bentuk dan 
tekstur buah 

Bulat dan 
lonjong, buahnya 

sangat lembek 

Bulat, agak 
keras, ukuran 

buah lebih besar 

Buah cukup 
besar, paling 

keras  
 

Warna buah Merah Merah Paling merah 
Aroma Sangat kuat Kuat Kurang 
Rasa Paling asam Asam Asam 

Sumber : Hasil penelitian Hartanto, 2007. 

Dari segi produktivitas varietas Silva mampu menghasilkan buah lebih 

banyak daripada varietas Tristar dan Anastasia. Akan tetapi dari segi 

kontinuitas varietas Anastasia sebagai varietas lokal daerah Tawangmangu, 

lebih mampu menghasilkan buah secara kontinyu daripada varietas Tristar dan 

Silva. Varietas Tristar mampu menghasilkan buah lebih banyak dari Anastasia 

tetapi dari segi kontinuitas masih dibawah Anastasia. Dari segi ketahanan 

terhadap cuaca, varietas Anastasia paling baik daripada Silva dan Tristar. 

3 
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Kebutuhan nutrisi dari ketiga varietas termasuk dalam kategori sedang 

(Hartanto, 2007). 

 

B. Uret 

Coleoptera berasal dari bahasa Yunani kuno koleos yang artinya 

pelindung dan ptera yang artinya sayap. Diberi nama demikian karena sayap 

muka serangga yang termasuk ordo ini menebal sebagai pelindung sayap 

belakangnya. Kadang–kadang sayap muka yang menebal ini disebut juga 

elytra. Kalau sedang istirahat, sayap serangga ini tidak saling menutupi tetapi 

terletak berdampingan sehingga membentuk garis tengah (Pracaya, 1991). 

Taksonomi ordo coleoptera adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Animalia  

Subkingdom : Bilateria  

Branch  : Protostomia  

Superphylum : Panarthropoda  

Phylum  : Arthropoda  

Subphylum : Mandibulata  

Superclass  : Panhexapoda  

Class  : Insecta  

Subclass  : Dicondylia  

Order  : Coleoptera 

(Anonim, 2008b). 

Larva uret yang baru menetas berukuran lebih besar dari telur, 

berwarna putih dan lambat laun berubah menjadi kekuningan (AVRDC, 

2004). Setelah umur cukup, uret masuk kedalam tanah pada kedalaman 10-30 

cm. Lamanya uret dalam tanah, dapat berkisar kurang lebih 4 - 6 bulan. Bila 

situasi tidak menguntungkan misal suhu tidak sesuai atau sangat kering, uret 

dapat mengalami proses inaktif yang disebut berdiapause. Kepompong uret 

dapat bertahan dalam tanah sampai umur dua bulan. Selain menyerang 
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stroberi, inang lain yang diserang uret antara lain tanaman jagung, kedelai, 

sorgum, kacang tanah, dan kedelai (Annas, 2007).  

Larva white grub berwarna keputihan dan berbentuk huruf C, dengan 

tiga pasang kaki. Setelah menetas, larva white grub melewati tiga stadia larva, 

atau biasa disebut instar. Instar-instar ini mirip dalam kenampakannya kecuali 

ukurannya. Instar pertama dan kedua memerlukan masing-masing tiga minggu 

untuk berkembang ke stadia berikutnya. Uret pada instar ketiga menimbulkan 

kerusakan yang paling besar karena ukuran dan nafsu makannya yang lebih 

besar (Merchant et al., 2004). 

Kumbang-kumbang mengalami metamorfosis yang sempurna. Larva 

cukup bervariasi dalam bentuk pada family-family yang berbeda. Kebanyakan 

larva kumbang adalah campodeiform (memiliki badan memanjang dan 

kadang-kadang dorsoventral pipih, kaki thorakal panjang dan berkembang 

baik dengan gerakan aktif) atau scarabaeiform (badan berbentuk melengkung 

dengan kepala berkembang baik, kaki thorakal pendek dan tidak aktif 

bergerak), tetapi beberapa adalah platyform (pipih), beberapa elateriform 

(seperti ulat kawat), dan sejumlah lainnya vermiform (seperti cacing)     

(Borror et al., 1992).  

Ada beberapa spesies kumbang yang menyerang tanaman stroberi, 

yaitu Black vine weevil: Otiorhynchus sulcatus, Cribrate weevil: 

Otiorhynchus cribricollis, Fuller rose weevil: Pantomorus cervinus, Woods 

weevil: Nemocestes incomptus, Hoplia beetle: Hoplia dispar, H. callipyge 

(UC IPM, 2008a). 

 

C. Musuh Alami 

Musuh alami terdiri dari pemangsa/predator, parasitoid, dan patogen. 

Pemangsa adalah binatang (serangga, laba-laba, dan binatang lain) yang 

memakan binatang lain yang menyebabkan kematian. Kadang-kadang disebut 

predator. Predator berguna karena memakan hama tanaman. Semua laba-laba 

dan capung merupakan contoh pemangsa. Parasitoid adalah serangga yang 

hidup di dalam atau pada tubuh serangga lain dan membunuhnya secara pelan-
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pelan. Parasitoid berguna karena membunuh serangga hama, sedangkan 

bedanya dengan parasit adalah kalau parasit tidak membunuh inangnya, hanya 

melemahkan. Patogen adalah penyebab penyakit yang menyerang binatang 

atau makluk lain. Patogen berguna karena mematikan banyak jenis serangga 

hama atau penyebab penyakit tanaman. Ada beberapa jenis patogen, antara 

lain jamur, bakteri, dan virus (Hindayana et al., 2002). 

Patogen adalah mikroorganisme infeksious yang membuat luka atau 

membunuh inangnya. Beberapa pathogen menyebabkan penyakit pada 

tanaman dan hewan, akan tetapi banyak juga mikroorganisme yang berguna 

antara lain mampu mendegradasi racun, memproduksi nutrien bagi tanaman, 

beberapa pathogen berguna untuk mengendalikan gulma, antagonis terhadap 

pathogen penyakit tumbuhan, dan ada juga mikroorganisme yang 

menyebabkan penyakit pada serangga atau arthropoda lainnya. Patogen 

serangga (enthomopathogen) memasuki tubuh serangga melalui dua jalan :    

1) ketika inang menelan individual pathogen selama proses makan (dikenal 

sebagai passive entry), dan 2) Ketika pathogen masuk melalui bukaan-bukaan 

alami atau penetrasi langsung ke kutikula serangga (disebut active entry). 

Perpindahan (transmission) penyakit serangga dapat terjadi dari serangga yang 

sakit ke serangga yang sehat (horizontal transmission), dan bisa juga 

perpindahan penyakit terjadi dari serangga kepada keturunannya yang sering 

dikenal sebagai vertical transmission (Anonim, 2008e).  

Serangga yang terinfeksi enthomopatogen sering menunjukkan gejala 

dan tanda yang spesifik dari penyakit, misalnya perubahan warna, 

penampakan secara fisik dari enthomopathogen, perubahan perilaku termasuk 

sedikit makan atau posisi yang tidak biasa pada tanaman inang, perubahan 

bentuk dan tekstur, serta perubahan bau (Lacey, 1997). 

Beberapa mikroorganisme entomopatogen baik bakteri, jamur maupun 

virus, dapat digunakan untuk mengendalikan populasi hama serta terbukti 

aman bagi parasitoid dan predator. Saat ini telah diteliti lebih dari 750 spesies 

jamur penyebab penyakit pada serangga. Beberapa spesies jamur yang dapat 

dipertimbangkan menjadi insektisida biologis sebagai produk komersial 
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adalah Beauveria bassiana, Metarrhizium annisopliae, Verticillium lecanii, 

dan Hirsutella thompsonii. B. Bassiana adalah cendawan yang umum 

dijumpai di tanah dan dapat ditemukan di seluruh dunia. B. bassiana 

menghasilkan spora yang tahan terhadap pengaruh lingkungan ekstrim, dan 

spora merupakan fase yang infektif pada siklus hidupnya (Wahyono & 

Tarigan, 2007). 

Penelitian Joongelen dan Machrub (1979) cit. Kalshoven (1981) hanya 

didapatkan satu spesies patogen yang menyerang uret yaitu M. annisopliae. 

Sementara Untung (1993) menyebutkan bahwa uret memiliki peluang untuk 

terserang patogen antara lain jamur M. anisopliae dan B. bassiana; bakteri 

Bacillus popilae; Baculovirus oryctes, nematoda Steinernema carpocapse; 

protozoa, dan ricketsia.  

Larva yang terinfeksi jamur Hirsutella stylofihora berwarna coklat 

kusam, biasanya muncul stroma panjang yang muncul dari bangkai larva. 

Stroma biasanya muncul dari kepala larva tetapi kadang dari tubuh larva, 

termasuk permukaan perut. Umumnya hanya satu stroma yang muncul tiap 

bangkai larva. Stroma dapat memanjang sampai beberapa cm. Warnanya 

bervariasi dari coklat terang pada dasarnya sampai merah jambu di ujungnya 

(Glare, 1992). 

Beberapa parasitoid yang berbeda dapat menyerang inang pada stadia 

yang berbeda. Trichogramma spp. Parasitoid yang menyerang stadia telur 

inangnya disebut parasitoid telur, sedangkan Braconidae seperti Cotesia 

glomerata meletakkan telurnya pada stadia larva inangnya disebut parasitoid 

larva, begitu pula parasitoid pupa, dewasa, dan nimfa. Parasitoid juga dapat 

meletakkan telurnya pada suatu stadia dan muncul pada stadia berikutnya 

(Anonim, 2008d). 

Banyak jenis tawon memasukkan telurnya ke dalam tubuh ulat atau 

serangga lain. Telur itu menetas dalam ulat, dan larva tawon yang sangat kecil 

memakan tubuh ulat (inang) dari dalam, sehingga ulat mati. Ini yang disebut 

endoparasitoid. Ada juga parasitoid yang meletakkan telurnya di permukaan 

inangnya, kemudian menetas dan larvanya memakan dengan cara menghisap 
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cairan tubuh dari luar sampai inangnya mati, dan inilah yang disebut 

ektoparasitoid. Biasanya ukuran tubuh parasitoid lebih kecil dari tubuh 

inangnya. Larva tawon keluar dari bangkai ulat tadi untuk membuat 

kepompong. Ada pula jenis yang membuat kepompongnya di dalam bangkai 

ulat inangnya. Setelah keluar dari kepompong, tawon dewasa dapat terbang 

dan kawin. Kemudian betina mencari ulat lain untuk meletakkan telurnya. 

Satu ekor parasitoid biasanya hanya dapat memakan/memparasit satu ekor 

inang (Hindayana et al., 2002). 

 

D. Identifikasi Serangga dan Mikroorganisme Penyebab Penyakit pada 

Serangga (Enthomopathogen) 

Ada lima cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serangga: 

(1) serangga diidentifikasi oleh seorang yang ahli, (2) membandingkan 

serangga dengan spesimen yang berlabel dalam suatu koleksi, (3) 

membandingkan dengan gambar, (4) membandingkan serangga dengan 

uraian-uraian (pertelaan), dan (5) menggunakan sebuah kunci analitik. 

Identifikasi dapat pula dilakukan dengan satu kombinasi dari dua atau lebih 

prosedur-prosedur tersebut (Borror et al., 1992). 

Sifat – sifat uret yang penting yang dipakai dalam identifikasi adalah 

posisi celah anal, jumlah kaki yang berkembang, pola dan jumlah setae, 

ukuran tubuh,  ukuran kepala, keaktifan pergerakan, keberadaan serta pola 

rambut. Kemudahan mengenali sifat-sifat ini tergantung dari ukuran uret. 

Beberapa sifat memerlukan pengamatan yang cermat, seringkali dengan 

perbesaran yang tinggi untuk penafsiran yang tepat (Kalshoven, 1981). 

Pemeriksaan pendahuluan spesimen yang sakit dan sehat dengan 

mikroskop dapat dilaksanakan untuk mempermudah pembedahan. Sebelum 

membuat luka pada serangga, perlu diamati dan dicatat setiap perilaku yang 

menyimpang, tanda-tanda muntahan, disentri, luka atau pertumbuhan 

eksternal, ketidaknormalan morfologi, warna, serta penampakan struktur yang 

tidak terdapat pada spesimen yang sehat. Selama dilakukan pembedahan, perlu 
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diperhatikan setiap perubahan warna, ukuran (atrophy dan hyperthrophy), atau 

struktur organ (Lacey, 1997). 

Enthomotahogen yang berbeda menimbulkan tanda yang berbeda pula 

pada tubuh serangga. Infeksi jamur dan nematoda akan menimbulkan 

pertumbuhan eksternal yang tampak jelas pada tubuh serangga. Serangan 

parasitoid akan melumpuhkan serangga dan terjadi malformasi pada tubuhnya. 

Pada serangga yang terserang ricketsia, akan berubah warna menjadi kebiruan 

dan terdapat kristal dalam tubuhnya. Serangan virus akan menunjukkan warna 

oranye kehijauan atau kebiruan (Lacey, 1997). 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten 

Karanganyar dengan ketinggian 1000 mdpl dan 1050 mdpl serta di 

Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Waktu penelitian mulai bulan Juni hingga bulan 

Oktober 2008. 

 

B. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lahan pertanaman 

stroberi di desa Kalisoro Tawangmangu, media tumbuh patogen (PDA), 

larutan pengawet serangga (larutan kahle). Sedangkan alat yang digunakan 

antara lain skop, cethok, saringan, ember plastik, kompor, botol selai, cawan 

petri, mikroskop, petunjuk identifikasi yang terdapat pada buku Pests of Crops 

in Indonesia  (Kalshoven, 1981), Kunci Determinasi Serangga (Subyanto & 

Sulthoni, 1980), Hymenoptera of The World : An Identification Guide to 

Families (Goulet & Huber, 1993), A Field Guide to The Insect (Borror & 

White, 1970), serta Diagnostic Manual for The Identification of Insect 

(Pathogen Poinar & Thomas, 1982). 

 

C. Cara Kerja Penelitian 

1. Rancangan Percobaan 

Penelitian dirancang dalam bentuk studi eksploratif deskriptif di 
laboratorium dengan pengambilan data secara langsung pada objek 
penelitian. Pengamatan di lapangan dilakukan dengan metode survey di 
lahan stroberi milik petani. 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

10 
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a. Pengambilan sampel uret (larva Coleoptera) dan pengamatan 

pertumbuhan tanaman 

Pengambilan sampel dan pengamatan dilakukan di dua lokasi 

pertanaman stroberi di desa Kalisoro, Tawangmangu. Pengamatan di 

setiap lokasi dilakukan setiap dua minggu sekali. Tata letak unit 

sampel ditetapkan dengan metode purposif sampling dengan melihat 

gejala serangan. Tanaman yang menunjukkan gejala serangan hama 

uret dibongkar, kemudian tanah dibawahnya diambil sedalam 30 cm 

untuk mencari apakah terdapat hama uret yang menyerang tanaman 

tersebut. Gejala serangan hama uret pada tanaman yaitu daun tanaman 

menjadi rebah, layu, serta pertumbuhannya merana.  

Uret-uret yang diperoleh dihitung dan dimasukkan ke dalam 

ember plastik yang telah diisi tanah serta tanaman stroberi. Uret 

tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dipelihara. Jika pada 

saat pengambilan sampel ditemukan predator bagi uret, maka predator 

tersebut dibawa ke lab untuk kemudian diidentifikasi. Pada lahan 

tersebut dihitung juga jumlah keseluruhan tanaman serta jumlah 

tanaman yang menunjukkan gejala serangan hama uret.  

b. Pengamatan di laboratorium 

Uret-uret dipelihara di laboratorium dengan menggunakan 

wadah-wadah yang telah diisi tanah dan seresah tanaman stroberi yang 

dibawa dari Kalisoro. Untuk minggu selanjutnya digunakan rumput–

rumputan beserta akarnya yang digunakan sebagai pakan uret. Pada 

pemeliharaan ini dipisahkan antara uret yang berukuran besar dengan 

yang berukuran kecil untuk menghindari saling serang antara sesama 

uret. 

Uret yang dipelihara diamati munculnya gejala sakit sebagai 

dampak serangan pathogen hama. Gejala serangan patogen pada uret 

ini dapat berupa perubahan warna, penampakan patogen secara kasat 

mata, perubahan tingkah laku, perubahan bentuk dan tekstur, serta bau 

busuk pada hama. Pengamatan ini dilakukan tiap dua hari sekali. Dari 
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uret yang sakit, pathogen yang ditemukan diisolasi dan kemudian 

diidentifikasi menggunakan buku Diagnostic Manual for The 

Identification of Insect Pathogen (Poinar & Thomas, 1982). 

Dari uret yang dipelihara tersebut juga diamati parasitoid–

parasitoid yang muncul kemudian diidentifikasi menggunakan buku 

Kunci Determinasi Serangga (Subyanto & Sulthoni, 1980), 

Hymenoptera of The World : An Identification Guide to Families 

(Goulet & Huber, 1993), serta A Field Guide to The Insect (Borror & 

White, 1970). Jika sampai satu minggu tidak muncul gejala serangan 

patogen, maka hama uret tersebut diawetkan menggunakan larutan 

kahle kemudian diidentifikasi menggunakan kunci determinasi uret 

yang terdapat dalam buku Pests of Crops in Indonesia  (Kalshoven, 

1981).  

 

D. Variabel Pengamatan 

1. Spesies uret 

Sampel uret yang ditemukan diidentifikasi sampai tingkat spesies 
dengan menggunakan kunci determinasi uret yang terdapat dalam buku  
Pests of Crops in Indonesia (Kalshoven, 1981). 

2. Spesies musuh alami 

Musuh alami berupa Predator dan parasitoid diidentifikasi 
menggunakan buku Kunci Determinasi Serangga (Subyanto & Sulthoni, 
1980), Hymenoptera of The World : An Identification Guide to Families 
(Goulet & Huber, 1993), serta A Field Guide to The Insect (Borror & 
White, 1970). 

Pengamatan terhadap uret yang dipelihara di laboratorium 
dilakukan setiap dua hari sekali, untuk mencari apakah terdapat gejala 
serangan patogen pada uret. Spesies patogen yang ditemukan 
diidentifikasi dengan menggunakan buku Diagnostic Manual for The 
Identification of Insect Pathogen (Poinar & Thomas, 1982). 

3. Jumlah tanaman yang terserang hama uret 

Data ini digunakan untuk menghitung besarnya intensitas 
kerusakan tanaman stroberi akibat serangan hama uret. Intensitas 
kerusakan dihitung dengan rumus:  
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I = %100´
n
x

 

Keterangan :  

I  :  Persentase tanaman sakit. 

x  :  Jumlah tanaman yang terserang. 

n  : Jumlah tanaman keseluruhan. 

(Sinaga, 2003). 

E. Analisis Data 

Data keragaman spesies uret dan musuh alaminya (predator, pathogen, 

dan parasitoid) dari lahan pertanaman stroberi di desa Kalisoro, 

Tawangmangu dianalisis dengan teknik deskriptif dengan bantuan buku 

identifikasi serangga dan mikroorganisme.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan di dua lahan di Kalisoro. Lahan pertama 

merupakan lahan miring dengan luas 600 m2 dengan ketinggian 1050 mdpl. Pada 

lahan ini, saat olah tanah digunakan kapur untuk mengurangi keasaman tanah. 

Sistem pengairan yang digunakan yaitu  dengan menggenagi lahan tiap empat hari 

sekali. Jumlah keseluruhan tanaman stroberi yaitu 5500 tanaman. Jumlah tanaman 

yang rusak karena serangan uret ada 40 tanaman.  

Lahan kedua merupakan lahan datar dengan luas lahan 700 m2, dengan 

ketinggian 1000 mdpl. Pada lahan ini pengairan tidak tetap (tidak ada interval), 

tidak memakai kapur saat olah tanah, penyiangan seminggu sekali, pemupukan 

dua kali sebulan NPK, KNO3. Selama tiga tahun berturut-turut lahan ini ditanami 

stroberi. Mulsa yang digunakan sudah dipakai dua kali. Jumlah tanaman stroberi 

pada lahan ini sebanyak 5265 tanaman, sedangkan jumlah tanaman rusak karena 

serangan uret ada 978 tanaman. Pada lahan ini tanaman stroberi di tumpangsari 

dengan tanaman loncang serta cabai. 

 
Tabel 2. Deskripsi lahan pertanaman stroberi pada lokasi 1 dan 2. 

Lokasi Lahan 1 Lahan 2 
Topografi Miring Datar 
Luas 600 m2 700 m2 
Ketinggian 1050 mdpl 1000 mdpl 

Olah tanah Menggunakan kapur Tidak menggunakan 
kapur 

Pengairan 4 hari sekali Tidak teratur 
Jumlah Tanaman 5500 5265 
Jumlah serangan uret 40 978 

Pergiliran tanaman Stroberi, Jagung Tanpa pergiliran 
tanaman 

Sumber : Hasil Pengamatan. 

 
 
 
 
 
 

14 
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A. Spesies uret 

Berdasarkan kunci determinasi spesies Coleoptera (Kalshoven, 1981) 

terdapat tiga spesies uret di lahan stroberi di Kalisoro, Tawangmangu, 

Karanganyar. Ketiga spesies tersebut termasuk dalam family Scarabaeidae, 

yang memiliki urutan determinasi sebagai berikut: 

1.  Terdapat kaki pada dada (2). 

2.  Labrum seluruhnya bebas (clypeolabral suture lengkap) (3) 

3.  Terdapat mandibular mola (165). 

165. Segmen perut ke 9 tanpa urogomphi (166). 

166.  Jumlah segmen antena 4 atau lebih (206). 

206. Kaki mesothoracic memiliki 5 segmen atau kurang, termasuk 

tarsungulus ; maxillary palps 4 segmen (kadang – kadang vestigial 

terakhir); kepala tidak atau hanya sedikit meruncing pada dasarnya; 

tidak terdapat median endocarina atau ada tetapi sangat pendek; ligula 

tidak mengeras (207). 

207.  Antena memiliki 4 atau 5 segmen; tubuh melengkung secara vertikal 

(berbentuk huruf C); jumlah segment perut yang tampak 10; tidak 

terdapat prostheca (208). 

208.  Labrum membulat, pendek, atau memiliki 3 lekuk yang lemah; labial 

palps 2 segmen (209). 

209. Tidak terdapat organ stridulatory pada kaki mesothoracic dan 

metathoracic ; Pada segmen punggung ke 3 terdapat 3 lipatan 

melintang yang jelas; Dalam tanah, akar, kotoran, kayu yang 

membusuk, sarang binatang (Scarabaeidae). 

(Lawrence & Britton, 1991). 

Uret-uret tersebut adalah Anomala viridis, Microserica spp., serta 

Dynastes spp. (Lampiran 1).   
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1. Anomala viridis 

Uret ini diklasifikasikan sebagai A. viridis karena mempunyai urutan 

determinasi sebagai berikut: 

1. Celah anal terletak melintang (dorso-ventral). 

3. Memiliki tiga pasang kaki yang berkembang. 

4. Celah anal adalah suatu belahan garis melintang sederhana, sedikit 

melengkung ketika dilihat secara ventral (lampiran 3, gambar b-e); 

badan dapat mengembang; makanan utamanya (tidak selalu) material 

tumbuhan yang membusuk.   

5. Uret berukuran kecil atau sedang. 

9.  Bergerak dengan cepat dengan sisi perutnya (Rutilinae). 

13. Setae pada bagian perut membentuk dua atau lebih baris parallel 

(lampiran 3, gambar a-e). 

14. Setae pada baris tidak sama panjang; bagian belakang panjang (rambut 

silang), setae pada bagian depan pendek (Anomala spp.). 

18. Pada batas anterior dari rambut perut terdapat kira-kira 10 setae 

(lampiran 3, gambar d, Anomala viridis dan spesies lain yang 

berhubungan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Foto perut uret spesies Anomala viridis (perbesaran 10x). 
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Larva A. viridis ini ditemukan pada lahan pertama. Ukuran panjangnya 

±1 cm. Jenis uret spesies ini jumlahnya sangat sedikit sehingga bukan 

merupakan hama pokok pada pertanaman stroberi di lahan pertama.  

Larva A. viridis berkelompok pada bahan organik. Larva merusak 

perakaran, banyak menimbulkan kerugian pada tanaman sayuran dan tanaman 

hias. Kumbang atau imago memakan daun. Kumbang Anomala seringkali 

dijumpai bersama dengan subfamili Rutelinae, Melolonthinae, dan Dynastinae. 

Serangga dewasa berukuran antara 17 – 27 mm, terdapat beragam corak warna. 

ketinggian 200 m dpl perkembangan telur sampai dewasa berlangsung selama 

7 - 8 bulan, dengan  5 bulan stadium larva (Anonim, 2008c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Uret spesies Anomala viridis (perbesaran 3x). 

2. Microserica spp. 

Uret ini diklasifikasikan sebagai Microserica spp. karena mempunyai 

urutan determinasi sebagai berikut: 

1. Celah anal membujur (paralel ke badan). 

2. Ruas perut terakhir tidak membulat; Pada perut ruas kesepuluh terdapat 

suatu baris setae yang berbentuk setengah lingkaran ; spesies kecil 

mampu bergerak dengan cepat pada sisinya, tinggal di humus     

(lampiran 4b) (Microserica). 
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Gambar 3. Foto perut uret spesies Microserica spp. (perbesaran 10x). 

Uret Microserica spp. ditemukan pada lahan satu dan dua. Pada lahan 

pertama, uret spesies ini ditemukan hanya satu ekor sehingga tidak menjadi 

hama penting pada tanaman karena kepadatan populasinya sangat rendah. Pada 

lahan kedua, uret spesies ini cukup banyak ditemukan yaitu berjumlah 23 ekor.   

Larva Microserica spp. berbentuk huruf C (scarabaeidaeform), 

berukuran kecil dengan panjang ±1,5 cm. Microserica spp. menyebar dari 

ketinggian 400 sampai 4300 mdpl serta memerlukan waktu satu sampai dua 

tahun untuk menyelesaikan sikus hidupnya. Larva uret ini memakan akar 

berbagai macam tanaman pada semak belukar. Kumbang Microserica dewasa 

dapat merontokkan buah, memakan bunga, tunas, daun, selalu tertarik pada 

cahaya,  dan sangat banyak ditemukan selama musim kering (Anonim, 2008g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Uret spesies Microserica spp. (perbesaran 3x). 
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3. Dynastes spp. 

Uret ini diklasifikasikan sebagai Dynastes spp. karena mempunyai urutan 

determinasi sebagai berikut: 

1. Celah anal terletak melintang (dorso-ventral). 

3. Tiga pasang kaki yang berkembang. 

4. Celah anal adalah suatu belahan garis melintang sederhana, sedikit 

melengkung ketika dilihat secara ventral (lampiran 3, gambar b-e); 

badan dapat mengembang; makanan utamanya (tidak selalu) material 

tumbuhan yang membusuk. 

5. Uret berukuran besar, ketika sudah dewasa ukuran lebih dari 4 cm 

(Dynastinae).    

6. Tubuh tertutup dengan rambut merah kasar; bergerak dengan badan 

yang mengembang pada sisi perut; di dalam sampah, pupuk, batang 

busuk, dan lain-lain (Dynastes spp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto perut uret spesies Dynastes spp. (perbesaran 10x). 

Uret spesies Dynastes spp. merupakan spesies yang paling banyak 

ditemukan pada lahan kedua. Uret ini berukuran besar dengan panjang lebih 

dari 4 cm. Uret ini masuk dalam subfamili Dynastinae. Identifikasi hanya dapat 

dilakukan sampai tingkat genus karena belum ada referensi mengenai jenis 

spesies uret ini di Indonesia. Seekor uret spesies ini mampu menghabiskan 

seluruh akar satu tanaman stroberi sehingga mengakibatkan kerusakan yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 58 

parah pada pertanaman stroberi. Pada satu tanaman stroberi selalu ditemukan 

hanya seekor uret  spesies Dynastes spp.. Uret spesies ini memiliki ketahanan 

hidup yang paling tinggi dibandingkan uret spesies lain yang ditemukan. 

Larva Dynastes biasanya memakan kayu atau seresah yang membusuk 

dan tidak menjadi hama pada akar tanaman. Keberadaan Dynastes pada lahan 

ini dimungkinkan karena terbawa dalam pupuk ketika dilakukan pemupukan 

menggunakan pupuk kandang pada lahan stroberi. Oleh karena itu masih 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengapa spesies ini banyak terdapat pada 

lahan dan memakan akar stroberi. Menurut Kalshoven (1981), larva Dynastes 

tinggal di humus, tumpukan pupuk kandang dan kompos, batang pisang yang 

telah mati, kayu yang membusuk, dan sebagainya. Pada lahan yang 

menggunakan pupuk kotoran kuda, larva teramati makan pada akar pisang dan 

rumput.  

Larva Dynastes berbentuk huruf C (scarabaidaeform). Larva berganti 

kulit tiga kali. Pada instar ketiga larva berkembang menjadi sepanjang 1,2 cm. 

Dalam tahap ini larva memakan kayu yang membusuk dalam jumlah besar. 

Larva kemudian membentuk sel pupa menggunakan partikel kayu dari substrat 

di sekitarnya. Larva berubah menjadi pupa di dalam struktur tersebut yang 

memberi perlindungan selama masa pupa tersebut (Klich & Prevost, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Uret spesies Dynastes spp. (perbesaran 2x). 
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Di Kalisoro, ketiga spesies uret yang ditemukan tersebut menyebar di dua 

lahan yang berbeda. Uret A. viridis hanya ditemukan di lahan 1, uret 

Microserica spp. ditemukan di lahan satu dan dua, sedangkan uret Dynastes 

spp. hanya ditemukan di lahan kedua (tabel 3). 

 
Tabel 3. Sebaran spesies uret di dua lahan di Kalisoro. 

Spesies Lahan 1 Lahan 2 

Anomala viridis 

Microserica spp. 

Dynastes spp. 

2 

1 

0 

0 

23 

27 

Jumlah 3 50 

 

B. Spesies musuh alami 

1.Patogen 

Patogen adalah mikroorganisme infeksious yang membuat luka atau 

membunuh inangnya. Seperti mikroorganisme infeksious lainnya, pathogen 

serangga mempunyai perilaku spesifik di udara, air, dan yang lain. Spora 

bakteri, protozoa, dan mikrosporidia selalu secara cepat berada di bawah pada 

suspensi air. Akan tetapi spora cendawan yang sangat kecil dan ringan akan 

terbawa angin. Nematoda aktif mencari inang. Karakeristik spesifik dari stadia 

infektif patogen sangat dipengaruhi bagaimana patogen itu kontak dan 

menginfeksi inangnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada uret yang dipelihara, tidak 

ditemukan uret yang terserang patogen. Sampai akhir pengamatan, tidak 

ditemukan gejala-gejala serangan patogen pada uret. Kondisi lahan yang kering 

karena pengairan yang tidak teratur menyebabkan musuh alami berupa patogen 

sulit bertahan hidup. Selain itu pemupukan yang berlebihan juga dapat 

menghambat perkembangan patogen. Mikroorganisme patogen sangat rentan 

terhadap faktor lingkungan. Sedikit sekali dari patogen yang bisa bertahan 

hidup dalam beberapa jam pada sinar matahari langsung dan UV. Beberapa 

pathogen juga sangat rentan pada kondisi kering, temperatur tinggi, freezing, 
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dan beberapa kemikal lainnya. Kemampuan stadia infektif patogen untuk 

bertahan hidup di luar inangnya adalah faktor utama dalam pengembangan 

mikrobial insektisida (Anonim, 2008e). 

Menurut Lacey (1994) uret yang terinfeksi enthomopatogen sering 

menunjukkan gejala dan tanda yang spesifik dari penyakit, misalnya perubahan 

warna, penampakan secara fisik dari enthomopathogen, perubahan perilaku 

termasuk sedikit makan atau posisi yang tidak biasa pada tanaman inang, 

perubahan bentuk dan tekstur, serta perubahan bau. 

2. Parasitoid 

Pada penelitian ini, tidak ditemukan musuh alami berupa parasitoid yang 

menyerang uret pada saat dipelihara. Penggunaan mulsa plastik pada lahan 

menyebabkan parasitoid sulit untuk menggali tanah dan menemukan uret yang 

akan digunakan sebagai inangnya. Parasitoid adalah serangga yang sebelum 

tahap dewasa berkembang pada atau di dalam tubuh inang (biasanya serangga 

juga). Parasitoid mempunyai karakteristik pemangsa karena membunuh 

inangnya dan seperti parasit karena hanya membutuhkan satu inang untuk 

tumbuh, berkembang, dan bermetamorfosis. Sebagian besar parasitoid 

ditemukan di dalam dua kelompok utama bangsa serangga, yaitu Hymenoptera 

(lebah, tawon, semut, dan lalat gergaji) dan bangsa Diptera (lalat beserta 

kerabatnya). Meskipun tidak banyak, parasitoid juga ditemukan pada bangsa 

Coleoptera, Lepidoptera, dan Neuroptera. Sebagian besar serangga parasitoid 

yang bermanfaat adalah dari jenis-jenis tawon atau lalat (Anonim, 2008a). 

Untuk mempertahankan diri, inang mungkin menangkal parasitoid secara 

eksternal sebelum terjadi oviposisi, atau secara internal setelah oviposisi 

terjadi. Reaksi pertahanan eksternal dapat dilakukan dengan menggerak-

gerakkan tubuh, atau inang pindah ke bagian lain yang lebih aman. Reaksi 

pertahanan internal terdiri atas reaksi seluler (enkapsulasi dan melanisasi) dan 

reaksi humoral. Secara umum, inang yang berbeda menggunakan mekanisme 

pertahanan yang berbeda untuk menghadapi parasitoid yang sama, tetapi 

parasitoid yang berbeda akan menyebabkan reaksi pertahanan yang sama dari 

inang yang sama (Basukriadi, 2003). 
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3. Predator 

Pada penelitian ini tidak ditemukan predator yang menyerang uret. 

Predator adalah hewan yang memburu dan memakan atau 

menghisap cairan tubuh mengsanya untuk keperluan hidupnya. Adapun 

peristiwa predator memangsa serangga hama disebut predatisme. 

Serangga-serangga yang hidup sebagai predator antara lain : Golongan 

Belalang (Orthopera), Capung (Odonata), Thysanoptera, Kepik (Hemiptera), 

Neuroptera, Kumbang (Coleptera), Lalat (Diptera), Semut (Hymenoptera), dan 

sedikit golongan kupu-kupu (Lepidotera). 

Menurut Kalshoven (1981), musuh alami paling penting dari larva 

Scarabaeoidae adalah Scoliid wasp (Scolia dubia), yaitu sejenis tawon. 

Beberapa sejenis lalat parasit yang juga menyerang kumbang dewasa bukanlah 

merupakan musuh alami yang penting. Scoliid wasp betina membuat jalan di 

dalam tanah untuk mencari uret dengan menggali terowongannya sendiri atau 

mengikuti lubang yang dibuat oleh uret. Ketika menemukan uret, dia akan 

menyengat dan melumpuhkannya. Dia akan menggali tanah di sekitar uret 

tersebut sedalam 1,2 cm atau lebih dalam lagi. Kemudian dia bertelur didekat 

uret tersebut. Uret yang telah dilumpuhkan tersebut akan menjadi cadangan 

makanan bagi larva tawon. Uret yang telah tersengat tidak akan pernah pulih. 

Banyak uret yang tersengat, tetapi hanya sedikit telur tawon yang menetas. 

Karena hal itulah tawon tersebut merupakan agen hayati yang sangat penting 

dalam mengontrol uret dalam tanah. 

 

C. Intensitas kerusakan tanaman karena serangan uret  

Pada lahan pertama, intensitas kerusakan tanaman yang rusak karena 

serangan uret sangat sedikit. Dari 5500 tanaman stroberi yang ada, hanya 40 

tanaman yang bergejala terserang uret sampai akhir pengamatan. Ini berarti 

hanya 0,727 % kerusakan tanaman yang disebabkan oleh uret. Kerusakan 

tanaman pada lahan ini lebih banyak disebabkan oleh penyakit keriting. Pada 

lahan ini serangan hama relatif sedikit karena sistem tanam menggunakan 

sistem tanam tumpang gilir dengan jagung. Dengan adanya sistem tersebut 
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maka diperlukan pengolahan tanah kembali pada saat dilakukan pergantian 

tanaman. Pengolahan tanah ini dapat mengurangi populasi uret karena pada 

saat olah tanah tersebut tanah dibongkar sehingga uret yang terdapat dalam 

tanah dapat diambil secara manual. 

Pada lahan kedua, intensitas tanaman yang rusak karena serangan uret 

lebih tinggi. Dari 5265 tanaman, terdapat 978 tanaman yang terserang uret 

sampai akhir pengamatan. Ini berarti kerusakan tanaman yang disebabkan oleh 

uret mencapai 18,58 %. Pada lahan ini serangan lebih banyak karena selama 3 

tahun berturut-turut lahan ini  ditanami stroberi, tidak ada pergiliran tanaman. 

Pada sistem pertanaman ini hama dapat berkembang secara kontinyu karena 

pembongkaran lahan yang dapat mengurangi populasi uret lebih jarang 

dilakukan. 

 
Tabel 4. Jumlah uret dan jumlah tanaman rusak pada lahan 1 dan 2. 

Lahan 1 Lahan 2 Waktu 
 (dwi minggu) 

 
Jumlah 

uret 
Jumlah tanaman 

rusak 
Jumlah 

uret 
Jumlah tanaman 

rusak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
14 
22 
27 
35 
37 
40 

0 
0 
0 
4 
11 
8 
11 
16 

0 
0 
0 

215 
374 
753 
811 
978 

Sumber : Hasil pengamatan 

 
Gejala serangan hama uret lebih banyak diketemukan di lahan yang lebih 

kering, yaitu pengairan seminggu sekali. Pemberian gamping juga diduga dapat 

mengurangi serangan hama uret. Pada lahan pertama yang dilakukan 

pengapuran sebelum tanam, serangan uret sedikit sekali. Sedangkan pada lahan 

kedua yang tidak dilakukan pengapuran sebelum tanam, serangan uret banyak 

ditemukan. Serangan uret juga sedikit sekali ditemukan pada lahan lain yang 

juga dilakukan pengapuran sebelum tanam.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan                      

sebagai berikut : 

1. Terdapat tiga macam spesies uret yang ditemukan menyerang tanaman stroberi 

di desa Kalisoro yaitu Anomala viridis, Microserica spp., serta Dynastes spp. 

2. Tidak ditemukan musuh alami baik berupa parasitoid, patogen, dan predator 

yang menyerang uret. 

 

B. Saran   

1. Sebaiknya pada lahan stroberi dilakukan pengairan yang teratur, pengapuran, 

dan pemupukan yang berimbang untuk mengurangi serangan hama uret. 

2. Perlu dilakukan penelitian pada musim yang berbeda. 
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Lampiran 1. Key To The Species Or Genera Of Grubs Occuring In Cultivated 
Areas Of  Java (Kalshoven 1981). 

 
1.  Anal slit longitudinal (paralel to body) .............................................  2 
 Anal slit situated transverse (dorso-ventral) .....................................  3 
2. Last abdominal segment spherical; spiracles very long; larvae in 

decaying wood..................................................................Lucanidae 
 Last abdominal segment not spherical; tenth segment with a 

semicircular row of setae ventrally; small spp able to move rapidly 
on their side, living in humus (lampiran 4b) 
........................................................................................Microserica 

3. Only two pairs of normally developed legs......................Passalidae 
 Three pairs of developed legs ...........................................................  4 
4. Anal slit a simple transverse cleft, somewhat bowed when seen 

ventrally (lampiran 3 b-e); body can be extended; food mainly (not 
always) decayed plant material .........................................................  5 

 Anal slit obtusely or acutely angulated, Y – or broadly V-shaped 
(lampiran 4) ; body not readily extended, sometimes with a dorsal 
kink ; almost unable to move on level surface, progression often 
only possible when lying on the side ; feeding on roots 
(Melolonthinae).................................................................................  19 

5. Free living large grubs, when full grown more than 4 cm long 
(Dynastinae) ......................................................................................  6 

 Small or medium sized grubs............................................................  9 
6. Covered with coarse red hairs ; moves with extended body on the 

ventral side ; in refuse, manure, rotting stems, etc..............Dynastes 
 Hairiness less obvious.......................................................................  7 
7. Head more than 1.5 cm high and wide ; moves when extended 

diagonally on the back ; in refuse, rotting wood, etc.....Chalcosoma 
 Head smaller ; spiracles with a line-shaped ridge in a flat patch ; 

not very mobile on level soil surface ...............................................  8 
8. Posterior edge of the last but one segment and anterior edge of the 

last segment with numerous, distinct, spherical papillae bearing 
blacks hairs......................................................................Orictes gnu 

 No hairy papillae ; anal hairs short, straight...............O. Rhinoceros 
9. Move rapidly and readily on ventral side (Rutelinae).......................  13 
 Less mobile or moving in different position ....................................  10 
10 Larvae move clumsily on ventral side ..............................................  11 
 Larval movement otherwise..............................................................  12 
11 Body with hairs........Allisonotum and young larval stage of 

Dynastinae 
 Body wholly without hairs ; only the last but one segment with 

some very short hairs ; length only 7-9 mm ......................Aphodius 
12 Grubs boring into stumps of Pandanus; a cruciform bluish-grey 

patch on the dorsal side of the ninth segment .................. Agestrata 
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 Larva in plant refuse; undulating movement when lying on 
back..........................................................................other Cetoninae 

13 Ventral setae of the hairy campus form two or more parallel rows 
(lampiran 3, a, b, c, d, e) ..................................................................  14 

 Central setae not arranged in rows (Lampiran 3b); length of the 
grubs up to 2cm............................................................Aderotus spp. 

14 Rows contain setae of equal length...................................................  15 
 Rows contain setae of two different length ; posterior setae long 

(dagger hairs), anterior setae short (Anomala spp) ...........................  18 
15 Rows of setae diverge noticeably posteriorly; number of setae in 

rows 10-14 (lampiran 3a) Small spp, grubs 1-1,7 cm 
long........................................................................................Mimela 

 Rows of setae parallel or only slightly diverging. Grubs generally 
longer ................................................................................................  16 

16 Number of setae in rows 15-25, hair campus narrowing to a point 
anteriorly; few setae outside the rows (lampiran 3c) 
.................................................................................Anomala pallida 

 Fewer setae in the rows; hair campuses more extensive     
(Anomala spp.) ..................................................................................  17 

17 Hair campus narrowing to a point anteriorly, number of setae in the 
rows about 11...................................................Anomala rotundiceps 

 Hair campus more or less rounded anteriorly, number of setae in 
the rows 13-16 (lampiran 3e).........Anomala anchoralis and A. 
varicolor 

18 Anterior margin of ventral hair area containing about 10 setae                                
(lampiran 3d) ................................Anomala viridis and related spp  

 Anterior margins only centaining few (max 4) short 
setae...................................... Anomala sceepmakeri and related spp  

19 Central setae of the hair campus not arranged in a regular double 
row ....................................................................................................  20 

 Setae arranged in a distinct double row ............................................  23 
20 A row of setae along posterior edge of the tenth abdominal 

segment (lampiran 4a) ; small grubs about 1 (max 1,5) cm long 
.........................................................................Aderotus compressus 

 Without such a pattern of the hair campus........................................  21 
21 Central setae of hair campus often in irregular rows; between these 

rows small setae often occur near the posterior margin (lampiran 
4f).....................................................................Exopholis hypoleuca 

 Setae not arranged in rows; and slit oblong V-shaped (first 
Phyllophaga group) ...........................................................................  22 

22 Body length up to 2.75 cm, central setae of hair campus diverging 
anteriorly (lampiran 4c) ..................................Phyllophaga helleri 

 Body length up to 3.75 cm (lampiran 4d) 
.......................................................................Phyllophaga bidentata 

 Body length up to 4.5 cm (lampiran 4e) 
.............................................................Phyllophaga leucophthalma 
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23 Setae in central row awl-shaped, opposing setae touching or 
intertwined; number of setae in the rows 15-27; body length up to 
5 cm (lampiran 4j)................Leucopois rorida and  L. emarginata 

 Setae in the rows short ......................................................................  24 
24 Rows of setae meeting anteriorly, with 27-30 setae; large sp 

.........................................................................Leucopholis cretacea 
 Rows of setae parallel or hair pattern otherwise ...............................  25 
25 Rows with more than 20 setae ..........................................................  26 
 Rows with fewer than 20 setae; body length less than 4,5 cm 

(second phyllophaga group)..............................................................  27 
26 Anterior part of the setal-rows extending beyond the hair campus: 

rows with 21-25 setae ; the bowed outline of anal slit indistinct; 
dorsal surface of last abdominal segment covered by many fine 
setae interspersed with some longer hairs; body length up to 7,5 cm 
(lampiran 4i)............................................................Lepidiota stigma 

 Anterior part of the setal rows not extending beyond the hair 
campus; rows with 23-30 setae; dorsal surface of last abdominal 
segment with fewer short setae interspersed with some longer 
hairs; body length up to 5,5 cm (lampiran 4h) 
.........................................................................................Psilopholis 

27 Number of setae in the rows 9-13; anterior of row more distinct 
than posterior.....................................................Phyllophaga javana 

 Number of setae in the rows 14-17; anterior of row extending 
slightly beyond the hair campus (lampiran 4g) 
.........................................................................Phyllophaga severini 
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Lampiran 2. Kunci Identifikasi Spesies atau Genus Uret yang muncul pada Lahan 
Pertanian di Jawa (Kalshoven 1981). 

 
1.  Celah anal membujur (paralel ke badan) .........................................  2 
 Celah anal terletak melintang ( dorso-ventral)..................................  3 
2.  Ruas perut terakhir membulat; spiracles sangat panjang; larva di 

dalam kayu yang membusuk.............................................Lucanidae 
  Ruas perut terakhir tidak membulat; Pada perut ruas kesepuluh 

terdapat suatu baris setae yang berbentuk setengah lingkaran ; 
spesies kecil mampu bergerak dengan cepat pada sisinya, tinggal di 
humus (lampiran 4b) .....................................................Microserica 

3.  Hanya dua pasang kaki yang berkembang secara 
normal...............................................................................Passalidae 

 Tiga pasang kaki yang berkembang..................................................  4 
4.  Celah anal adalah suatu belahan garis melintang sederhana, sedikit 

melengkung ketika dilihat secara ventral (lampiran 3 b-e); badan 
dapat mengembang; makanan utamanya (tidak selalu) material 
tumbuhan yang membusuk ..............................................................  5 

 Celah anal tumpul atau sangat bersuudut, berbentuk huruf Y atau 
V (lampiran 4); badan tidak siap mengembang, kadang-kadang 
dengan punggung yang kaku; hampir tidak mampu untuk berjalan 
di permukaan, pergerakan sering hanya mungkin ketika berbaring 
di samping; makan pada akar (Melolonthinae) ................................  19 

5.   Uret berukuran besar, ketika sudah dewasa ukuran lebih dari 4 cm 
(Dynastinae) ......................................................................................   6 

 Uret berukuran kecil atau sedang .....................................................  9 
6.  Tubuh tertutup dengan rambut merah kasar; bergerak dengan 

badan yang mengembang pada sisi perut; di dalam sampah, pupuk, 
batang busuk , dan lain lain ................................................Dynastes 

 Bulu kurang jelas/nyata.....................................................................  7 
7.  Tinggi dan lebar kepala lebih dari 1.5 cm; bergerak ketika 

punggung mengembang secara diagonal; di dalam sampah, kayu 
busuk, dan lain lain .......................................................Chalcosoma 

 Kepala lebih kecil; terdapat spiracle dengan garis pada punggung 
pada satu bidang datar kecil; tidak banyak bergerak pada 
permukaan tanah ..............................................................................  8 

8.  Tepi posterior terakhir hanya satu segmen dan tepi anterior segmen 
yang terakhir dengan banyak papillae yang membulat, dengan 
rambut hitam yang jelas..................................................Orictes gnu  

 Tidak terdapat papilae berbulu, rambut pada anal pendek, 
lurus............................................................................O. Rhinoceros  

9. Bergerak dengan cepat dan siap pada sisi perutnya (Rutelinae) .......  13 
 Lebih sedikit bergerak atau bergerak pada sisi yang lain .................  10 
10 Larva bergerak secara janggal pada sisi perut ..................................  11 
 Gerakan larva sebaliknya ..................................................................  12 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 70 

 
 
11. Tubuh berambut........... (Allisonotum dan larval tingkat muda dari 

Dynastinae) 
 Tubuh secara keseluruhan tanpa rambut; hanya satu segmen 

terakhir yang terdapat beberapa rambut yang sangat pendek; 
panjang tubuhnya hanya 7-9mm.........................................Aphodius 

12 Uret mengebor kedalam batang dari Pandanus; terdapat sebuah 
bidang bentuk silang  berwarna abu-abu kebiru-biruan pada sisi di 
belakang segmen ke sembilan............................................Agestrata 

 Larva pada sampah tanaman; bergerak menggelombang ketika 
berbaring telentang............................................Cetoninae yang lain 

13 Setae pada bagian perut membentuk dua atau lebih baris parallel 
(lampiran 3, a, b, c, d, e ) .................................................................  14 

 Setae pusat tidak tersusun pada baris, (lampiran 3b); panjang dari 
uret sampai 2 cm..........................................................Aderotus spp. 

14 Setae pada baris sama panjang..........................................................  15 
 Setae pada baris tidak sama panjang; bagian belakang panjang 

(rambut silang), setae pada bagian depan pendek (Anomala spp) ....  18 
15 Baris setae pada bagian belakang berbeda dengan jelas; jumlah 

setae pada baris 10-14 (Lampiran 3a) spesies kecil, panjang uret 1-
1,7 cm....................................................................................Mimela 

 Baris pada setae pararel atau hanya sedikit berbeda. Uret umumnya 
lebih panjang .....................................................................................  16 

16 Jumlah setae pada baris 15-25. Kumpulan rambut menyempit pada 
satu titik di bagian depan; sedikit setae di luar baris (lampiran 3c) 
.................................................................................Anomala pallida 

 Setae pada baris lebih sedikit, kelompok rambut lebih luas 
(Anomala spp.) ..................................................................................  17 

17 Kelompok rambut menyempit pada satu titik di depan, jumlah 
setae pada baris kira-kira 11............................Anomala rotundiceps 

 Kelompok rambut kurang lebih mengelilingi anterior, jumlah setae 
dalam baris 13-16 (Lampiran 3e)..................................Anomala 
anchoralis dan A. Varicolor 

18 Pada batas anterior dari rambut perut terdapat kira-kira 10 
setae.(lampiran 3d)………Anomala viridis dan spesies lain yang 
berhubungan. 

 Pada batas anterior hanya terdapat sedikit (maksimal 4) setae yang 
pendek.........................Anomala sceepmakeri dan spesies lain yang 
berhubungan 

19 Setae bagian tengah dari kelompok rambut tidak tersusun dalam 
baris ganda yang teratur ....................................................................  20 

 Setae tersusun dalam sebuah baris ganda yang jelas ........................  23 
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20 Terdapat sebuah baris setae sepanjang sudut posterior dari segmen 
perut kesepuluh (lampiran 4a); uret berukuran kecil dengan 
panjang kira-kira 1 cm (maksimal 1.5 cm) 
.........................................................................Aderotus compressus 

 Kelompok rambut tanpa pola ...........................................................  21 
21 Setae tengah dalam kelompok rambut sering terdapat dalam baris 

yang tidak beraturan; diantara baris-baris ini setae kecil sering 
muncul didekat batas posterior (lampiran 4f) 
..........................................................................Exopholis hypoleuca 

 Setae tidak tersusun dalam baris-baris; lubang anus memanjang 
membentuk huruf V (grup Phyllophaga pertama) ............................  22 

22 Panjang tubuh lebih dari 2,75 cm, setae bagian tengah dari 
kumpulan rambut menyebar kearah posterior (Lampiran 4c) 
............................................................................Phyllophaga helleri 

 Panjang tubuh lebih dari 3.75 cm (Lampiran 4d) 
.......................................................................Phyllophaga bidentata 

 Panjang tubuh lebih dari 4.5 cm (Lampiran 4e) 
………..................................................Phyllophaga leucophthalma 

23 Setae pada baris tengah berbentuk jarum; setae pada bagian 
sebaliknya bersentuhan atau terjalin; jumlah setae pada baris 15-
27; panjang tubuh lebih dari 5 cm (Lampiran 4j) 
………………………..………Leucopois rorida dan L emarginata 

 Setae pada baris pendek ....................................................................  24 
24 Baris setae bertemu pada anterior, dengan 27-30 setae; spesies 

besar.................................................................Leucopholis cretacea 
 Baris setae pararel atau pola rambut yang lain .................................  25 
25 Baris dengan lebih dari 20 setae .......................................................  26 
 Setae pada baris kurang dari 20, panjang tubuh kurang dari 4,5 cm 

(grup phyllophaga kedua) .................................................................  27 
26 Bagian anterior dari baris setae meluas diantara kelompok rambut; 

baris dengan 21-25 setae ; lengkungan diluar garis dari celah anal 
tidak jelas; permukaan punggung dari segmen perut terakhir 
tertutup oleh banyak setae yang berselang-seling dengan beberapa 
rambut yang lebih panjang; panjang tubuh lebih dari 7,5 cm 
(Lampiran 4i)..........................................................Lepidiota stigma   

 Bagian anterior dari baris setae tidak meluas diantara kelompok 
rambut; baris dengan 23-30 setae; permukaan punggung dari 
segmen perut terakhir dengzn lebih sedikit setae pendek yang 
berselang-seling dengan beberapa rambut yang lebih panjang; 
panjang tubuh lebih dari 5,5 cm (Lampiran 4h)..............Psilopholis 

27 Jumlah setae pada baris 9-13, anterior dari baris lebih jelas 
daripada posterior ..............................................Phillophaga javana 

 Jumlah setae pada baris 14-17; anterior dari baris meluas diantara 
kelompok rambut (lampiran 4g).......................Phillophaga severini 
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Lampiran 3. Pola setae pada perut larva Scarabaeidae 1 (Kalshoven 1981).  

Celah anal 

Keterangan: a. Chaetadoresus sciutinus; b. Anomala pallida; c. A. Viridis;         
d. B. Varicolor; e. Alissonotum pauper; f. Dynastes gideon;               
g. Chalcosoma atlas; h. Oryctes rhinocheros (a-d Rutelidae; e-h 
Dynastidae). 

Baris pararel setae 
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Lampiran 4. Pola setae pada perut larva Scarabaeidae 2 (Kalshoven 1981).  

Keterangan: a. Apogonia destructor; b. Serica sp; c. Phyllophaga helleri;              
d. P. bidentata; e. P. leucophthalma; f. Exopholis hypoleuca;               
g. P. severini; h. Psilopholis sp. ; i. Lepidiota stigma; j. Leucopholis 
rorida (Melolonthinae) 

Celah anal membujur 

Celah anal 
bersudut, 
membentuk 
huruf Y atau V 
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Lampiran 5. Foto Lahan 1 dan 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Lahan 1 (ketinggian 1050 mdpl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Lahan 2 (ketinggian 1000 mdpl) 
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Lampiran 6. Foto uret Dynastes spp, Anomala viridis, dan Microserica spp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynastes spp. (diperkecil 0,5x dari ukuran asli) 

Anomala viridis (perbesaran 2x) 

Microserica spp. dari lahan 2 (perbesaran 2x) 

 

 

 

 

Microserica spp. dari lahan 1 (perbesaran 2x) 
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