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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Trips adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Thysanoptera yang 

berasal dari Bahasa Yunani, yaitu thysanos (rumbai-rumbai) dan petera (sayap), 

artinya pada tepi sayap terdapat rambut-rambut yang berumbai-rumbai. Menurut 

Borror, dkk., (1996:335) ordo ini terdiri dari dua sub ordo yaitu Terebrantia dan 

Tubulifera, yang membedakan dari kedua sub ordo ini yaitu pada Terebrantia 

mempunyai ruas perut terakhir seperti kerucut atau membulat. Sedangkan Tubulifera 

mempunyai ruas abdomen yang terakhir berbentuk seperti tabung. 

Salah satu tanaman yang diserang oleh Trips adalah terung. Sayuran ini 

banyak digemari karena rasanya yang enak, dan harganya juga sangat terjangkau, 

kandungan gizinya juga sangat lengkap. Budi daya tanaman terung sudah banyak 

dipraktekkan oleh para petani. Cara budi daya tanaman ini juga sangat mudah 

dilakukan. Oleh karena itu buah ini sangat potensial untuk dikembangkan dengan 

meningkatkan produktivitasnya. Namun seiring dengan perkembangannya petani 

sering kali mengalami penurunan hasil panen, salah satu faktor penyebabnya adalah 

serangan hama Trips yang menyerang tanaman terung sehingga menurunkan hasil 

produksi terung. 

Menurut Johari dan Muswita (2015:4) Trips merupakan serangga hama 

tanaman komersial. Kerusakan yang diakibatkan dapat menyebabkan perubahan 

warna dan cacat pada bunga, daun, dan buah. Trips juga dapat berperan sebagai 

vektor penyakit tanaman. Kerusakan akan lebih berat apabila Trips juga sebagai 



 
 

2 
 

vektor virus. Kelompok virus yang dibawa oleh Trips adalah dari kelompok Tospovirus, virus 

dianggap paling merusak diantara patogen tanaman lainnya. Tanaman yang telah terserang 

Trips kualitas dan kuantitas hasilnya menurun drastis. 

Menurut Johari dan Sartiami (2013:115) serangan Trips pada tanaman dapat 

mengakibatkan keriting pada daun. Untuk mengetahui cara mengendalikan hama yang 

menyebabkan gejala keriting daun cabai harus didasari oleh pengetahuan tentang penyebab 

keriting daun tersebut. Keriting pada daun yang disebabkan oleh Trips dapat dilihat dari 

gejala yang ditimbulkan. 

Gejala dari serangan Trips ini biasanya terjadi pada permukaan bawah daun, berwarna 

keperak-perakan, daun mengeriting atau keriput. Cara menyerang hama ini adalah dengan 

menghisap cairan permukaan bawah daun atau bunga. Serangan secara langsung yaitu daun, 

pucuk, serta tunas akan menggulung ke dalam dan timbul benjolan. Pertumbuhan tanaman 

terhambat, kerdil bahkan pucuk mati, sedangkan gejala tidak langsungnya adalah Trips 

merupakan vektor penyakit virus mosaik dan virus keriting (Prianto, 2016:58-59). 

Sampai sekarang untuk mengatasi serangan Trips, usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat yaitu dengan menggunakan pestisida kimia, yang akan memberikan dampak 

buruk seperti resistensi, resurgensi, dan terbunuhnya musuh alami. Masyarakat banyak 

menggunakan pestisida kimia karena lebih mudah didapat dan cara penggunaannya juga lebih 

praktis. Namun pemahaman masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan 

pestisida kimia sangat kurang. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menggunakan pestisida yang dapat menjaga lingkungan serta ramah 

lingkungan yaitu dengan menggunakan pestisida nabati. 

Guna menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida kimia ini 

maka perlu dicari sebuah alternatif lain untuk menangani dan sebagai pengendalian hama. 

Salah satunya dengan membuat pestisida nabati. Menurut Soenandar dan Tjachjono 
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(2013:80) pestisida nabati adalah bahan pengendali hama dan penyakit tanaman yang bahan 

aktifnya berasal dari tumbuhan yang memiliki bahan dasar dari tumbuh-tumbuhan. Fungsi 

dari pestisida nabati sebagai penolak kehadiran serangga (repelan), sebagai antifidan 

(penghambat makan) sehingga hama tidak menyukai tanaman yang telah disemprot dengan 

pestisida nabati, terhambatnya proses metamorfosis serangga seperti perkembangan telur, 

larva, pupa menjadi tidak sempurna, menghambat reproduksi serangga betina dan mampu 

menghancurkan sistem hormon. Pestisida nabati memiliki sifat yang menguntungkan seperti 

tidak mencemari lingkungan, lebih spesifik terhadap hama, dan residu lebih pendek. 

Tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati adalah biji bengkuang 

(Pachyrhizus erosus (L.)Urb.). Ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Nurhakim. dkk., (2006:7) penggunaan ekstrak biji bengkuang pada tingkat konsentrasi 8% 

dapat menekan jumlah hidup Tribolium castaneum. Persentase susut berat dedak padi 

terendah diperoleh pada tingkat konsentrasi ekstrak biji bengkuang 8%. Penggunaan ekstrak 

biji bengkuang dengan konsentrasi 8% merupakan tingkat yang memiliki mortalitas tertinggi 

yaitu sekitar 8% dari total jumlah hidup awal, tingginya kematian yang diakibatkan oleh 

ekstrak biji bengkuang dimungkinkan adanya senyawa aktif yang terkandung didalam ekstrak 

biji bengkuang yaitu rotenon, yang dapat menyebabkan kematian pada serangga karena efek 

farmakologis dari rotenan adalah mencegah kemampuan Tribolium castaneum untuk 

menggunakan oksigen pada proses metabolisme. Rotenon merupakan inhibitor kuat elektron 

transpor yaitu antara NAD+ dengan koenzim Q, oksidasi suksinat dan sitokrom oksidase 

pada mitokondria. 

Berdasarkan uraian diatas untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan 

pestisida kimia terhadap lingkungan, maka perlu dilakukannya penelitian mengenai 

“Fluktuasi populasi Trips (Thysanoptera) dengan pemberian ekstrak biji bengkuang 
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(Pachyrhizus erosus (L.)Urb.) pada pertanaman terung (Solanum melongena L.) di 

kebun masyarakat tani Kota Jambi sebagai bahan ajar materi Entomologi”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Hama Trips dapat menghambat pertumbuhan dan penurunan produksi tanaman salah 

satunya adalah tanaman terung (Solanum melongena L.). 

2. Ekstrak biji bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.)Urb.) perlu diujikan terhadap hama 

Trips. 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Trips yang digunakan sebagai serangga uji dicari di lapangan. 

2. Biji bengkuang (Pachyrhizus erosus  (L.)Urb.) yang akan digunakan yaitu biji 

bengkuang yang siap tanam dan didapatkan dari penyuluhan pertanian lapangan 

(PPL), Kasang Pudak Muaro Jambi. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fluktuasi populasi Trips (Thysanoptera) dengan pemberian ekstrak biji 

bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.)Urb.) pada tanaman terung (Solanum melongena 

L.). ? 

2. Apa saja spesies Trips yang ditemukan pada tanaman terung (Solanum melongena L.). 

? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui fluktuasi populasi Trips (Thysanoptera) dengan pemberian ekstrak 

biji bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.)Urb.) pada tanaman terung (Solanum 

melongena L.). 
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2. Untuk mengetahui spesies Trips yang ditemukan pada tanaman terung (Solanum 

melongena L.). 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan ajar materi entomologi untuk mahasiswa Pendidikan Biologi. 

2. Hasil penelitian memberi informasi bagi Institusi terkait dalam pengendalian hama 

Trips dengan menggunakan pestisida nabati. 

 

 

  


