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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nenas adalah tanaman buah berbentuk ternayang berasal dari

Brasilia(AmerikaSelatan) yang telah didomestikasi sebelum masa Colombus.Pada

abad ke-16 orang Spanyol membawa nenas ini ke Filipina danSemenanjung

Malaysia, masuk ke Indonesia pada abad ke-15 (1599). DiIndonesia pada mulanya

nenas hanya ditanam sebagai tanaman pekarangan,kemudian meluas dikebunkan

di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah Nusantara. Tanaman nenas sampai

saat ini dipelihara di daerah tropik dan subtropik (Rakhmat & Fitri, 2007).

Berdasarkan karakteristik daun dan buahnya, nenas dapat digolongkan

menjadi lima grup yaitu Spanish, Queen, Abacxy, Cayenne dan Maipure. Para

petani nenas di Indonesia lebih banyak menanam nenas Cayenne (nenas Hijau

danMinyak), nenas Queen (nenas Bogor), dan nenas Spanish (nenas Merah dan

Buaya) (Sari,2002).

Menurut Badan Pusat Statistik (2012), produksi buah nenas di Indonesia

mengalami peningkatan dari tahun 2009sampai 2012 yaitu 1.558.196 ton,

menjadi1.781.899 ton. Menurut Mukhtar (2013) Potensi perkebunan nenas di

Kecamatan Tambang mencapai 1.550 ha sekitar 4,3 jutapohon dengan total

produksi mencapai 2.150 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.050 ha

berada di Desa Kuala Nenas, dengan total produksi mencapai 1.456 ton per tahun

atau 121 ton per bulan.

Ketertarikan masyarakat terhadap buah nenas mendorong luasnya

budidaya nenas di Indonesia, namun kendala yang terjadi dalam budidayanenasdi

Riau di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah budidaya nenas masih

dilaksanakan secara konvensional, pemeliharaan yang tidak intensif, adanya

serangan hama dan penyakit (Puspita et al., 2004).

Hama penting atau hama utama adalah serangga hama yang selalu

menyerang tanaman dengan intensitas serangga  yang berat sehingga diperlukan

pengendalian. Hama utama itu akan selalu menimbulkan masalah setiap tahunnya

dan menimbulkan kerugian cukup besar. Biasanya ada satu atau dua  spesies

serangga hama utama  disuatu  daerah. Hama utama untuk setiap  daerah dapat
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sama atau berbeda  dengan  daerah  lain  pada  tanaman  yang  sama (Susniahti et

al. 2005).Permasalahan hama merupakan salah satu kendala dalam budidaya

nenas. Beberapa hama penting yang menyerang tanaman nenas yaitu Kutu putih

(Dysmicoccus brevipes), Uret (Pineapple white grubs), Thrips tabaci

(Thysanoptera:Thripidae), Kutu sisik (Pineapple scale), Tikus (Rattus

tiomanicus) (Amandari, 2011).

Identifikasi hama merupakan  salah  satu prosedur  dalam  menghadapi

serangan hama. Hubungan antar penyebab  yang diperkirakan  serta  gejala suatu

serangan pada tanaman perlu diadakan penegasan, agar langkah-langkah

pengendalian  dapat  dilakukan  dengan  tepat. Pekerjaan ini biasanya didasarkan

pada sifat morfologi hamatersebut (Lumanaw et al., 2013). Berdasarkan  hal

diatas  mengingat pentingnya  tanaman nenas maka  informasi tentang hama

yang berasosiasi dengan tanaman nenas perlu dibukukan karena informasi

tersebut sangat penting untuk menentukan langkah pengelolaan hama dan

penyakit tanaman nenas. Oleh kerena itu perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui jenis-jenis hama khususnya hama utama yang berasosiasi pada

tanaman nenas.

1.2.Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiberbagai jenis hama utama pada

beberapaumur tanamannenas dan tempat penjualan nenas di Desa Rimbo Panjang

Kabupaten Kampar.

1.3. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah (1) Memberikan informasi tentang berbagai

hama yang hidup dan berasosiasi dengan tanaman nenas sebagai salah satu

tindakan preventif (2) Menambah informasi tentang keanekaragaman hama yang

ada diperkebunan nenas (3) Memberi wawasan, khususnya kepada para petani

nenas yang ada di sekitarlokasi penelitian tentang nilai lebih dari perkebunan

nenas (4) Memperoleh data awal yang dapat digunakan sebagai dasar

dalampengelolaaan perkebunan nenas di Desa Rimbo Panjang yang berada di

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.


