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ABSTRACT 

 Life processes and activities of plants or other living creatures will essentially affect and are affected by various environmental 
factors as a limiting factor and each activity will also be affected or limited by the minimum and maximum number of factors, such as 
factors of light, temperature, humidity, and nutrient and the existence of living things around it (module plant ecology, 2003). Moreover, 
as we know that plants have a very important role for human and animal life : 1. Plants have a reciprocal relationship with the 
environment. Development of plants is strongly influenced by climatic factors and edafik. Edafik factors eg soil and climatic factors eg 
light intensity, temperature, wind, humidity etc. 2. Crosses of plants of which there are two kinds of conventional and in vitro. 
Conventionally the results of the progeny of conventional crosses, the result is a hybrid (puppies). Conventional breeding organisms of one 
species mated, from different species, or sometimes from a different genus. While crossing the in vitro plants poliploid bertujuannya to get 
the anther culture and microspore culture (haploid). 3. Do not live forever without the bother of plant pests and diseases. Pest is an 
animal. The variety of the caterpillar pests, white lice, locusts and other leafhoppers. And some kind of - kind of diseases that attack plants 
are very numerous. Diseases that attack plants are caused. Where this plant will help us in providing oxygen, absorption of rain water, air 
pollution absorption. In this case that the plants are closely related as to avoid soil erosion protection. Thus the treatment plant should be 
done as possible. Although the treatment has been carried out but the plants are still some visible pests and diseases that lead to the 
growth of the plant itself disrupted. Then than it should be taken further in order to cope with the later development of pest plants can 
grow well.To plant breeding done persingan between plants with one another. Crosses are made in the conventional or traditional crops 
in order to later get a new and sterile. It also will get a superior seedlings. to know the things listed above then the research was 
conducted. 
 
Key Word : Conservation, life and activities of plants, invitro, animal attact. 
 

I. PENDAHULUAN 

Kebun Raya ” Eka Karya ” Bali, merupakan tempat 
konservasi, penelitian, pendidikan dan wisata, Terutama tumbuhan. 
Alamat di Candikuning, Baturiti, Tabanan, Bali. Diresmikan : 15 
Juli 1959, luas : 157,5 hektar, ketinggian : 1.250 – 1.450 m dpl, 
suhu : 18 – 20 derajat celcius, kelembaban : 70 – 90 %. ( Brosur 
Kebun Raya Bali. 2011 ). 

Koleksi tanaman yang mencapai kira-kira 16.000 tanaman 
yang terdiri dari 1.500 jenis, 320 marga, dan 155 suku tumbuhan. 
Tanaman dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok baik 
itu tanaman milik kehutanan maupun tanaman koleksi yang 
merupakan tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat, tanaman 
untuk bahan-bahan upacara, dan sebagainya. 

Terdapat juga taman anggrek (orchid park) dengan 
berbagai koleksinya, seperti Anggrek Kalajengking (Arachnis flos-
aeris), Anggrek Tanah (Spathologlottis plicata) dan jenis anggrek 
Epindrum radicans dari Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta 
terdapat juga koleksi bunga Anggrek Hitam (Coelogyne 
pandurata) yang terkenal dan hanya bisa dilihat bunganya antara 
bulan Juli-Agustus. Selain tumbuhan, Kebun Raya Eka Karya juga 
menjadi habitat beberapa jenis burung, antara lain, Tekukur, 

Kucica Batu, Bondol Jawa, Sriganti, Walet Sapi, Kepodang, 
burung Isap Madu Australia dan masih banyak yang lainnya. 

Hampir setiap tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang 
sama. Pada umumnya, setiap tumbuhan memiliki 
akar,batang,daun,bunga,buah dan biji.Setiap bagian-bagian itu 
mempunyai stuktur dan fungsi khusus.Untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang tumbuhan kami melakukan penelitian di Kebun 
Raya Eka Karya Bali yang bertempat di Bedugul. Adapun tiga 
materi yang  kami ambil dalam melakukan pengamatan yaitu 
diantaranya tentang  media tanam, Pemuliaan Tanaman dan 
tentang Hama dan Penyakit pada tanaman 

Media tanam diawali dengan pengolahan tanah bertujuan 
untuk menyediakan lahan agar siap bagi kehidupan tanaman 
dengan meningkatkan kondisi fisik tanah. Karena tanah merupakan 
faktor lingkungan yang mempunyai hubungan timbal balik dengan 
tanaman.Adapun jenis-jenis faktor lingkungan yaitu meliputi: 

1) Faktor fisik (air, udara, struktur tanah serta suhu) 

2) Faktor kimiawi (kemampuan tanah dalam menyediakan 
nutrisi) 
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3) Faktor biologis (makro/mikro flora dan makro/mikro 
fauna)   

  Bagi lahan basah sasaran yang ingin dicapai adalah 
lumpur halus, yang sesuai bagi perkecambahan benih dan 
perkembangan akar tanaman. Alat pengolahan tanah mulai  yang 
tradisional sampai modern (mekanisasi). Pemuliaan tanaman ini 
merupakan suatu usaha untuk  mendapatkan tanaman dengan sifat 
yang lebih baik (lebih unggul) dalam hal ini adalah sifat – sifat 
tertentu yang diinginkan. Pemulian tanaman yang bekerja pada 
program yang sudah berkembang, biasanya memelihara stok biji 
bahan genetik dari hasil penelitiannya sendiri dan mendapatkan 
bahan dari pemulia tanaman yang lain, dari pusat–pusat sumber 
daya genetik dan dari berbagai badan – badan yang menyimpan 
stok–stok genetik.  

  Ruang Lingkup Pemuliaan Konvensional ( Selektif ) dan 
Rekayasa Genetika. Banyak pakar memandang rekayasa genetika 
secara sederhana sebagai kelanjutan dari teknik pemuliaan 
konvensional karena kedua teknik itu pada dasarnya bertujuan 
untuk menggabungkan materi genetika dari sumber yang berbeda 
untuk menggabungkan materi genetika dari sumber yang berbeda 
untuk menghasilkan organisme yang memiliki sifat-sifat baru yang 
berguna. Meskipun pada dasarnya rekayasa genetika dan 
pemuliaan konvensional memiliki kesamaan. Namun kedua teknik 
itu juga memiliki perbedaan – perbedaan penting. 

  Tumbuhan sesungguhnya tidak selamanya bisa hidup 
tanpa gangguan. Kadang tumbuhan mengalami gangguan oleh 
binatang atau organisme kecil (virus, bakteri, atau jamur). Hewan 
dapat disebut hama karena mereka mengganggu tumbuhan dengan 
memakannya. Belalang, kumbang, ulat, wereng, walang sangit 
merupakan beberapa contoh binatang yang sering menjadi hama 
tanaman. Selain hama juga ada penyakit yang menyerang 
tumbuhan yang mengakibatkan tumbuhan tersebut tumbuh secara 
tidak normal bahkan dapat mengakibatkan kematian pada tanaman 
tersebut. Contoh  jenis penyakit pada tumbuhan yaitu bakteri,jamur 
dan virus.  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
tentang bagaimana cara pembibitan tanaman dan bagaimana 
prosesnya, tekhnik dari pemulian tanaman serta manfaat dari 
pemulian tanaman itu sendiri, dan yang terakhir yaitu untuk 
mengetahui bagaimana ciri-ciri tananam yang terserang hama dan 
penyakit serta kerugian atau dampak apa yang akan di timbulkan 
jika tanaman tersebut terserang hama maupaun penyakit. 

II. METODE PENELITIAN 
 
  Penelitian ini dilakukan dengan tehnik survei atau 
observasi di Kebun Raya Eka Karya Bali, yang bertempat di 
Bedugul Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Observasi di 
lakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara. 
Pengamatan tersebut mencangkup tekhnik-tenknik media tanam, 
pemuliaan tanaman, dan hama penyakit pada tanaman yang 
dibantu oleh tiga pemandu yang berkompeten dalam bidangnya. 
Wawancara dilakukan dengan wawancara langsung pada saat 
survei. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Media tanam 

 Pada proses pembibitan, media tanam yang digunakan 
antara tanaman yang satu dengan yang lainya berbeda. Dalam hal 
ini  kami akan membahahas yaitu tentang pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman,selain itu juga membahas tentang proses 
pembibitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembibitan. 

 Berdasarkan informasi dari pemandu (Arief Priyadi) 
pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada media tanam yang 
digunakan dan faktor- faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan 
dibedakan menjadi dua diantaranya:  

1.Faktor Edafik (kondisi tanah) 

Faktor Edafik adalah kondisi tanah. Tanah merupakan 
media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah yang 
secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. 
Adapun yang menjadi parameter kesuburan tanah antara lain 
kandungan humus atau bahan organik, unsur hara, tekstur dan 
struktur tanah, serta ketersediaan air dalam pori-pori tanah. Tanah-
tanah yang subur, seperti jenis tanah vulkanis dan andosol 
merupakan media optimal bagi pertumbuhan tanaman. 

 Langkah-langkah proses pembibitan yaitu: 
 
1) Pengolahan tanah 
 
  Pada pengolahan tanah media yang digunakan tanah 
kompos yang berasal dari guguran daun yang berada di hutan. 
Selain itu dekat sumber air  dan airnya tersedia sepanjang tahun, 
terutama untuk menghadapi musim kemarau. Terpusat sehingga 
memudahkan dalam perawatan dan pengawasan. Luasnya 
disesuaikan dengan kebutuhan produksi bibit, lahan datar dan 
drainase baik. 

2) Penyediaan bahan tanaman(benih) 

  Pada proses pembibitan,bibit diambil dari eksplorasi yaitu 
mencari di hutan dan dari habitat asl misalnya berupa umbi, dan 
biji.  

3) Pengairan 
 
  Pengairan dilakukan rutin setiap hari pada msim kemarau 
sedangkan pada musim hujan pengiran tidak dilakukan karena 
ketersediaaan air bagi tanaman sudah  terpenuhi. Pengairan 
disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalnya jika tanah dalam 
keadaan jenuh pori makro dan mikro terisi penuh air. Dari jenuh 
dibiarkan dulu maka pori yang besar ditinggalkan oleh air dan di 
isi oleh udara disini kemudian terjadi kapasitas lapangan lalu pori 
mikro juga akan terisi udara hal ini disebut titik layu permanen.  

4) Pemupukan 
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  Sebelum ditanami, lahan yang telah ditentukan diberi 
pupuk kompos guna meningkatkan kesuburan tanah. Dan 
menambah bahan organik dalam tanah. Pupuk kompos yang 
diberikan harus merata kesuluruh permukaan lahan.  
 
5) Perlindungan tanaman 
 
  Adapun cara-cara yang dilakukan dalam perlindungan 
tanaman. Perlindungan tanaman dilakukan agar tanaman terbebas 
dari penyakit. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan 
membuat guludan-guludan yang dilapisi dengan mulsa. Mulsa ini 
pada bagian atasnya berwarna perak dan bagian bawahnya 
berwarna hitam. Salah satu fungsi warna perak itu agar tanaman 
mendapat pantulan sinar matahari dari bawah, warna hitam yang di 
bawah di abaikan karena terdapat di dalam. Pemakaian mulsa ini 
bertujuan menekan pertumbuhan gulma sebagai habitat hama. 
Sedangkan pembuatan guludan berfungsi untuk menghindarkan 
tanaman dari genangan air pada musim hujan. Tanaman ini 
ditempatkan pada kertas polybek. Selain itu tanaman yang 
mempunyai umur relatif masih muda diberi naungan agar tidak 
kontak langsung dengan cahaya matahari. Setelah cukup dewasa 
tanaman ini di pindahkan ke luar dari naungan. Selama 
pertumbuhan tanaman tersebut harus dirawat dengan baik misalnya 
rumput-rumput yang tumbuh harus disiangi dan juga dilakukan 
penambahan pupuk kompos.  
 
2. Faktor klimatik (Iklim/diatas permukaan tanah) 

1) Cahaya 

 Iklim cahaya pada suatu tempat bergantung pada lamanya 
penyinaran, agihan waktu, intensitas, dan kualitas cahaya yang 
diterima, meskipun sejauh ini bagi tumbuhan yang bersangkutan 
masa yang efektif dapat dimodifikasikan oleh kedinginan atau 
kekeringan. 

2) Suhu 

 Faktor ini mempunyai arti yang vital, karena suhu 
menentukan kecepatan reaksi-reaksi dan kegiatan-kegiatan 
kimiawi yang mencakup kehidupan. Mintakat besar vegetasi dunia, 
seperti mintakat-mintakat menurut ketinggian, terutama 
bergantung pada suhu, dan untuk mudahnya kita membedakan 
tumbuhan yang megaterm (tumbuhan yang menyukai habitat yang 
panas), mikroterm (yang menyukai habitat yang dingin), dan 
mesoterm (di antaranya). Tumbuhan yang berbeda, teradaptasi 
secara berbeda-beda terhadap keadaan suhu yang menyangkut, 
minimum, optimum, dan maksimum untuk hidupnya secara 
keseluruhan, demikian pula untuk komponen-komponen fungsi 
fisiologinya, Kendati suhu sebenarnya dapat berubah dengan 
variasi pada kondisi yang berbeda dan menurut keadaan tumbuhan. 

3) Presipitasi (Curah Hujan) 

 Banyaknya hujan, khususnya yang jatuh di suatu daerah 
selama setahun, merupakan suatu faktor yang sangat penting, 
karena curah hujan terutama menentukan ketersediaan air untuk 
pertumbuhan dan proses-proses vital lainnya. Dengan ketersediaan 

air inilah terdapat kesesuaian yang besar dengan vegetasi; dan 
walaupun jumlah jatuhnya hujan dapat merupakan suatu masalah 
yang sangat penting untuk tumbuhan terna dan lahan rumput. 

4) Daya Penguapan 

 Daya penguapan udara merupakan suatu faktor yang 
sangat penting sekali bagi kehidupan tumbuhan, karena langsung 
berpengaruh terhadap transpirasi pada tumbuhan. Daya penguapan 
ditunjukkan kira-kira oleh lembab nisbi atau defisit kejenuhan 
yang juga memperhatikan suhu, dan menentukan tarikan yang 
dilakukan oleh atmosfer dari rumah tangga air tumbuhan. 

5) Angin 

 Angin mempunyai pengaruh yang sama terhadap tanah, 
biasanya bersifat mengeringkan, atau kadang-kadang dapat 
bertindak dengan arah yang berlawanan dengan membawa udara 
yang lebih basah yang menurunkan transpirasi dan evaporasi, dan 
mungkin sebenarnya menyebabkan turun hujan. 

3.2 Pemuliaan Tanaman 

 Pada materi pemuliaan tanaman kami melakukan 
pengamantan di Taman Begonia dan Taman mawar. Taman 
Begonia ini merupakan suatu tempat dimana pada taman tersebut 
jenis tanaman yang mendominasi atau yang menjadi tanaman 
pokok yaitu tanaman  Begonia.  Sesungguhnya tujuan dari 
pemulian tanaman itu sendiri yaitu untuk  mendapatkan jenis–
jenis  tanaman baru yang bersifat unggul yang mempunyai sifat 
ekonomis yang lebih berharga serta  untuk mendapatkan tanaman 
dengan sifat yang lebih baik (lebih unggul) dalamhal ini adalah 
sifat – sifat tertentu yang diinginkan. Sebagai contoh tanaman 
Begonia listada disilang dengan Begonia acetosa dan Rosa 
chinensis disilang dengan Rosa gigantea dimana nantinya sama-
sama menghasilkan biji  yang steril dan nantinya menghasilkan 
jenis baru. 

 Berikut adalah langkah-langkah penyilangan Begonia 
listada disilang dengan Begonia acetosa. 

1) Pilih bunga yang segar untuk dijadikan induk pejantan : 
saat bunga mekar tepung sari kelihatan berwarna kuning 
ambil tepung sari mnggunakan cotton bud. 

2) Pilih bunga betina yang sedang mekar dan kepala 
putiknya siap menerima tepung sari. 

3) Oleskan cotton bud yang berisi tepung sari tersebut pada 
kepala putik sampai menempel. 

4) Bunga betina yang telah diserbuki dibungkus dengan 
peastik bening yang diberi lubang-lubang kecil atau 
dengan kain kasa halus.  Ikat dengan benang rafia atau tali 
raffia 

5) Setelah terbentuk buah plastik dibuka dan tunggu sampai 
buah masak. 

 Bila pembuahan berlangsung baik, bakal buah akan layu, 
bakal buah membesar dan masak dalam waktu 30-45 hari setelah 
pembuahan. Warnanya akan berubah  dari hijau menjadi 
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kecoklatan segera dipetik dan disimpan di amplop kecil. Jika 
terlambat buah akan pecah dan mengeluarkan biji-biji halus seperti 
tepung. Biji inilah yang nantinya mnghasilkan jenis baru seperti 
yang kita harapkan. 

 Berdasarkan informasi dari pemandu (Novi Harun) 
mengatakan persilangan tanaman,  ada 2 macam yaitu: 

1) Secara Konvensional (tradisional) 
 

 Hasil anakan dari persilangan konvensional, hasilnya 
tersebut hybrid  (anakan). Pemuliaan konvensional mengawinkan 
organisme dari satu spesies, dari spesies yang berbeda, atau 
kadang-kadang dari genus yang berbeda. Dalam  rekayasa genetika 
sudah tidak ada lagi hambatan taksonomi yang dihadapi. 

 
2) Invitro 
 

 Tujuannya untuk mendapatkan tanaman poliploid yaitu 
kultur anter dan kultur mikrospora (haploid). 
  
Tempat Kultur Jaringan (perbanyakan Invitro) 
 a. Autoclave adalah unsterilisasi bahan yang tidak tahan 
panas. 
 b. Neraca Analitik. 
 c. pH meter adalah untuk menentukan pH. 
 d. Media kultur ada; 

   - Media agar-agar 
   - Karbon aktif 

 Pemuliaan tanaman dilakukan untuk mendapat tanaman 
yang kita inginkan. Tanaman yang siap digunakan untuk kultur 
jaringan adalah tanaman yang homogen. 
 
Langkah Kerja dalam Pemuliaan Tanaman: 

 
1. Pembuatan Media 
 Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan 
dengan kultur jaringan. Komposisi media yang digunakan 
tergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media 
yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan 
hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, 
gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh (hormon) yang 
ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, 
tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. 
Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-
botol kaca. Media yang digunakan juga harus disterilkan dengan 
cara memanaskannya dengan autoklaf. Berikut adalah bahan yang 
harus diperhatikan dalam pemuliaan tananman : 
 

1) Unsur Makro ( C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe, Mg). 

2) Unsure Mikro (Mn, B, C u, Zn, CL, Mo). 

3) Senyawa Organik 

4) Vitamin 

5) Arang Aktif 

6) Zat Pengatur Tumbuh Tanaman.  

7) Faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ZPT 
adalah konsentrasi, urutan penggunaan dan periode masa 
induksi dalam kultur tertentu. Jenis yang sering digunakan 
adalah golongan Auksin seperti Indole Aceti Acid (IAA), 
Napthalene Acetic Acid (NAA), 2,4-D, CPA dan Indole 
Acetic Acid (IBA). 

2. Inisiasi 

 Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman 
yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan 
untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas.  

3. Sterilisasi 

 Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur 
jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar 
flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga 
dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang 
disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. 
Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril.  

4. Multiplikasi 

 Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon 
tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini 
dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi 
yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi 
yang telah ditanami ekplan diletakkan pada rak-rak dan 
ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. 

5. Pengakaran 

 Pengakaran adalah fase dimana eksplan akan 
menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa 
proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. 
Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan 
perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh 
bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan 
menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru (disebabkan 
jamur) atau busuk (disebabkan bakteri). 

6. Aklimatisasi 

 Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan 
keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan 
secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. 
Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan 
serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat 
rentan terhadap hama dan penyakit. 

 Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan 
barunya maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan 
pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan 
pemeliharaan bibit generatiserangan hama penyakit dan udara luar.  

7. Penanaman Biji (Eksplan) : 
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1) Siapkan media kultur (media semisokes, contohnya: agar-
agar). 

2) Media disimpan, siapkan biji (eksplan) . Eksplan adalah 
bagian tanaman yang dipergunakan sebagai bahan  awal 
untuk  perbanyakan tanaman (jaringan, organ, sel, 
protoplas). 

3) Lalu media dimasukkan laminar LAF kabinet (untuk 
distelisasi). 

4) Eksplan disterilkan dengan clorox. 
5) Lalu diinokolasi dan selanjutnya ditaruh di rak. 
6) Tumbuhnya relative  ± 1 bulan sampai 2 bulan sudah 

berkecambah. Contohnya: anggrek. 
a. 7. Jika suda tumbuh  diperlakukan dengan kolkisin, 

bertujuan untuk    menghambat pembelahan spindel 
kromosom. Agar jumlah kromosom tetap sama 
seperti induknya. 

b. 8.Hasil kultur jaringan bisa ditanam  jika eksplan 
sudah mempunyai akar, daun dan batang sempurna. 

 
3.3 Hama dan  Penyakit 
 

Taman usada merupakan tempat tumbuhnya berbagai 
jenis tanaman obat tradisional, dimana tanaman obat ini sudah 
terserang hama misalnya ulat, wereng kutu putih dan ada jenis 
hama lainnya.  

Hama adalah hewan pengganggu tanaman yang secara 
fisik masih dapat dilihat secara kasat mata tanpa bantuan alat. Jenis 
hama bermacam-macam dan gejalanya berbeda-beda. Setiap hama 
memiliki cara penanggulangan tersendiri. Berikut ini beberapa 
jenis hama yang sering menyerang tanaman, antara lain: 

 
1. Kutu putih/kutu kebul 
 
 Kutu putih merupakan hama yang paling banyak ditemui 
menyerang tanaman hias dan tanaman obat. Kutu ini lebih banyak 
menyerang aglaonema di daratan rendah dibanding dengan di 
dataran tinggi Kehadirannya cukup mudah dideteksi. Mereka 
bergerombol di batang, daun, ketiak daun, bawah daun sampai 
pucuk daun. Disebut kutu putih karena warnanya yang terlihat 
putih sebab adanya semacam serbuk berwarna putih yang 
menyelimuti tubuhnya. Kutu putih  mengisap cairan daun, 
sehingga menyebabkan daun menjadi kisut. Kutu putih juga 
mengeluarkan semacam cairan “madu” yang lama kelamaan akan 
berubah menjadi jelaga berwarna hitam di permukaan daun. Selain 
mengakibatkan kerusakan pada tanaman, kutu putih juga bisa 
menularkan virus dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain. 
Cara sederhana yang sering dilakukan adalah dengan 
menyemprotkan larutan detergen cair dengan dosis satu sendok 
makan detergen cair dengan satu liter air. Setelah di semprot 
dengan cairan detergen,  maka lapisan lilin pada kutu putih akan 
hilang, dan warna kutu berubah menjadi kekuningan. Ini 
menandakan bahwa “perisai” si kutu sudah hilang. Sekarang 
giliran insektisida beraksi menumpas si kutu. 

2. Ulat 

 Kupu – kupu merupakan serangga yang memiliki sayap 
yang indah dan benareka ragam. Kupu – kupu meletakkan telurnya 

dibawah daun dan jika menetas menjadi larva. Kita bisa sebut larva 
kupu – kupu sebagai ulat. Pada fase ini, ulat aktif memakan 
dedaunan bahkan pangkal batang, terutama pada malam hari.  

3. Belalang 

 Gejala penyerangan hama belalang ini sama dengan ulat, 
yaitu daun menjadi rombeng,. Hama ini dapat ditanggulangi 
dengan penangkapan secara manual. Tangkap belalang yang belum 
bersayap atau saat masih pagi dan berembun biasanya belalang 
tidak dapat terbang dengan sayap basah. 

4. Kutu perisai 

 Hama ini menyerang bagian daun. Kutu ini biasanya 
terdapat koloni dengan membentuk barisan di bagian tulang daun.  
Sesuai namanya, kutu ini memiliki bentuk fisik seperti perisai pada 
punggungnya. Kutu perisai dapat diatasi menggunakan insektisida 
sistemik dengan bahan aktif acephate. 

5. Tungau (Thrips)  

 Tungau (kutu kecil) bisaanya terdapat di sebuah bawah 
daun untuk mengisap daun tersebut. Hama ini banyak terdapat 
pada musim kemarau. Pada daun yang terserang kutu akan timbul 
bercak – bercak kecil kemudian daun akan menjadi kuning lalu 
gugur. Hama ini dapat diatasi dengan cara mengumpulkan daun – 
daun yang terserang hama pada suatu tempat dan dibakar. 

6. Keong tanpa cangkang 

 Hama ini berbentuk seperti siput yang berukuran kecil 
dan tidak mempunyai cangkang. Gejala serangan hampir mirip 
dengan serangan ulat atau belalang, tetapi dalam area yang lebih 
kecil karena pergerakan keong yang lambat. Keong tanpa 
cangkang aktif di malam hari, makanya pengendalian mekanis bisa 
dilakukan di malam hari.  
 
7. Wereng 
 
  Wereng adalah sejenis kepik yang menyebabkan daun 
dan batang tumbuhan berlubang – lubang, kemudian kering, dan 
pada akhirnya mati.  
 
8. Walang Sangit 
 
 Walang sangit ( Leptocorisa acuta ) merupakansalah satu 
hama yang juga meresahkan petani. Hewan ini jika diganggu, akan 
meloncat dan terbang sambil mengeluarkan bau. Serangga ini 
berwarnahijau kemerah-merahan.Walang sangit menghisab butir – 
butir padi yang masih cair. Biji yang sudah diisap akan menjadi 
hampa, agak hampa, atau liat. Kulit biji iu akan berwarna kehitam–
hitaman. Faktor-faktor yang mendukung yang mendukung 
populasi walang sangit antara lain sebagai berikut. 
 
 Jenis–jenis penyakit yang menyerang tumbuhan sangat 
banyak jumlahnya. Penyakit yang menyerang tumbuhan banyak 
disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya jamur, bakteri, dan 
virus.(Hendra, A. 2011) . 
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1. Jamur 

 Jamur adalah salah satu organisme penyebab penyakit 
yang menyerang hampir semua bagian tumbuhan, mulai dari akar, 
batang, ranting, daun, bunga, hingga buahnya. Penyebaran jenis 
penyakit ini dapat disebabkan oleh angin, air, serangga, atau 
sentuhan tangan. Penyakit ini menyebabkan bagian tumbuhan yang 
terserang, misalnya buah, akan menjadi busuk. Jika menyerang 
bagian ranting dan permukaan daun, akan menyebabkan bercak – 
bercak kecokelatan. Dari bercak – bercak tersebut akan keluar 
jamur berwarna putih atau oranye yang dapat meluas ke seluruh 
permukaan ranting atau daun sehingga pada akhirnya kering dan 
rontok. Jika jamur ini mengganggu proses fotosintesis karena 
menutupi permukaan daun. Batang yang terserang umumnya akan 
membusuk, mula – mula dari arah kulit kemudian menjalar ke 
dalam, dan kemudian membusukkan jaringan kayu. Jaringan yang 
terserang akan mengeluarkan getah atau cairan. Jika kondisi ini 
dibiarkan, jaringan kayu akan membusuk, kemudian seluruh dahan 
yang ada di atasnya akan layu dan mati. 

Contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah 
sebagai berikut : 

 Penyakit embun tepung, penyakit ini disebabkan oleh 
jamur Peronospora parasitica. Jamur ini kadang-kadang 
menyerang biji yang sedang berkecambah sehingga biji menjadi 
keropos dan akhirnya mati. Jamur ini kadang – kadang menyerang 
daun pertama pada kecambah sehingga tumbuhan menjadi kerdil. 
Tumbuhan kerdil dapat tumbuh terus tapi pada daun – daunnya 
terdapat kercak – bercak hitam.Untuk memberantas jamur ini 
dilakukan pengendalian secara kimia, yaitu dengan pemberian 
fungsida pada tanaman yang terserang jamur. 

2. Bakteri 

 Bakteri dapat membusukkan daun, batang, dan akar 
tumbuhan. Bagian tumbuh tumbuhan yang diserang bakteri akan 
mengeluarkan lendir keruh, baunya sangat menusuk, dan lengket 
jika disentuh. Setelah membusuk, lama–kelamaan tumbuhan akan 
mati. Tumbuhan yang diserang bakteri dapat diatasi dengan 
menggunakan bakterisida. 
 
3. Virus 

 Selain bakteri dan jamur, dalam kondisi yang sehat, 
tumbuhan dapat terserang oleh virus. Penyakit yang disebabkan 
oleh virus cukup berbahaya karena dapat menular dan menyebar ke 
seluruh tumbuhan dengan cepat. Tumbuhan yang sudah terlanjur 
diserang sulit untuk disembuhkan.  
 
 Langkah–langkah yang harus dilakukan agar tumbuhan 
tidak tersenang penyakit antara lain sebagai berikut. 

1) Usahakan tumbuhan selalu dalam kondisi prima atau 
sehat dengan cara tercukupi segala kebutuhan zat haranya. 

2) Jangan membiarkan tumbuhan terlalu rimbun, pangkaslah 
sehingga selaruh bagian tumbuhan mendapatkan sinar 
matahari yang cukup. 

3) Jangan biarkan tumbuhan terserang kutu, tungau, atau 
hewan yang lain yang serung membawa bakteri atau 
jamur. 

4) Usahakan lingkungan selalu bersih. 
5) Perhatikan tumbuhan sesering mungkun sehingga 

penyakit dapat terdeteksi sedini mungkin. 
6) Jika terdapat gejala–gejala yang tampak, pangkaslah 

bagian tumbuhan (daun, buah, ranting) yang terserang, 
kemudian dibakar agar tidak menular ke bagian atau 
tumbuhan yang lainnya. 

7) Penggunaan pertisida sebagai alternatif terakhir untuk 
pengobatan hama dan penyakit pada tumbuhan. 
 

Menurut informasi dari pemandu (Agus Hendra) ada 2 cara yang 
dapat dilakukan dalam mengendalikan perkembangan hama yaitu: 

1) Secara biologi yaitu merupakan suatu cara yang dilakukan 
dengan jalan meggunaakan  musuh alami dari hama 
tersebut misalnya saja pemberatasan walang sangit 
dengan jalan menggunakan laba-laba sebagai musuh 
alaminya. 

2) Secara kimia yaitu dengan menggunakan bahan kimia 
atau pestisida misalnya menggunakan racun sistemik. 
Racun ini pertamanya akan diserap tanaman setelah 
masuk ke dalam tanaman,tanaman ini kemudian dimakan 
oleh serangga(hama jenis larva). Racun sistemik baik 
digunakan untuk tanaman tahunan dan  dapat juga 
digunakan pestisida nabati. Pestisida ini berasal dari 
tanaman dimana sari-sari/hasil metabolisme sekunder 
diekstrak atau dicampur dengan alkohol. 

 
3.2 Pembahasan 
 
  Proses kehidupan dan kegiatan tumbuh-tumbuhan atau 
makhluk hidup lainnya pada dasarnya akan mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan sebagai faktor 
pembatas dan setiap kegiatannya juga akan dipengaruhi atau 
dibatasi oleh sejumlah faktor minimum dan maksimum, seperti 
faktor cahaya, suhu, kelembaban, dan nutrien serta keberadaan 
makhluk hidup sekitarnya (Modul ekologi tumbuhan ,2003). Selain 
itu  seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan mempunyai peran yang 
sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Dimana 
tumbuhan ini akan membantu kita dalam menyediakan oksigen, 
penyerapan air hujan, penyerapan pencemaran udara. Dalam hal ini 
erat kaitannya bahwa tanaman tersebut sebagai pelindung tanah 
supaya tidak erosi. Maka dari itu perawatan  tumbuhan harus di 
lakukan sebaik mungkin. 
 Meskipun perawatan sudah dilakukan namun pada 
tumbuhan masih beberapa dapat dilihat  terserang hama dan 
penyakit  yang mengakibatkan pertumbuhan dari tanaman itu 
sendiri terganggu. Maka daripada itu harus dilakukan tindakan 
lebih lanjut dalam mengatasi perkembangan hama tersebut agar 
nanti tanaman dapat tumbuh secara baik. 
 Pada pemuliaan tanaman dilakukan persingan antara 
tanaman yang satu dengan yang lainnya. Persilangan ini dilakukan 
secara konvensional atau secara tradisional agar nanti 
mendapatkan jenis tanaman yang baru dan steril. Selain itu juga 
akan mendapatkan bibit yang unggul. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan  

1. Tumbuhan mempunyai hubungan timbal balik dengan 
lingkungan. Perkembangan  tumbuhan sangat dipengaruhi 
oleh faktor  edafik dan klimatik. Faktor edafik contohnya 
tanah dan faktor klimatik contohnya intensitas 
cahaya,suhu,angin,kelembaban dan lain-lain 

2. Persilangan tanaman ada 2 macam diantaranya secara 
konvensional dan in vitro. Secara konvensional yaitu hasil 
anakan dari persilangan konvensional, hasilnya tersebut hybrid 
(anakan). Pemuliaan konvensional mengawinkan organisme 
dari satu spesies, dari spesies yang berbeda, atau kadang-
kadang dari genus yang berbeda. Sedangkan persilangan 
secara in vitro yaitu bertujuannya untuk mendapatkan tanaman 
poliploid yaitu kultur anter dan kultur mikrospora (haploid). 
 

3. Tidak selamanya tumbuhan hidup tanpa di ganggu hama dan 
penyakit. Hama merupakan hewan penggangu. Adapun 
macam-macam hama yaitu ulat,kutu putih,belalang wereng 
dan lain-lain. Dan beberapa jenis – jenis penyakit yang 
menyerang tumbuhan sangat banyak jumlahnya. Penyakit 
yang menyerang tumbuhan banyak disebabkan oleh 
mikroorganisme, misalnya jamur, bakteri, dan virus. 

 
Saran  
 Karena tumbuhan dan tanaman memiliki hubungan yang 
paling erat dangan kelangsungan kehidupan dan lingkungan, maka 
kita perlu memahami bagaimana melestarikan, menjaga, merawat, 
dan memanfaatkannya. 
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