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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Nenas (Ananas comosus L. Merr)

2.1.1. Taksonomi Tanaman Nenas (Ananas comosusL. Merr)

Tanaman nenas (Ananas comosus (L.) Merr.) merupakan anggota

familiBromeliaceae yang berasal dari Amerika Selatan. Penduduk Amerika

Selatan  membudidayakan tanaman nenas pada daerah dataran rendah dengan

menggunakan berbagai cara. Sebagian besar tanaman nenas tidak mempunyai biji

(Naturland, 2001).Klasifikasi nenas terdiri dari kingdom: plantae, Superdivisi:

Spermatophyta, Class:Monocotyledon, Ordo: Bromeliales, Family:Bromeliaceae,

Genus:Ananas Mill daan Spesies:Ananascomosus(Merr.) L.) (USDA, 2013).

2.1.2. Deskripsi Tanaman Nenas

Nenas merupakan tanaman yang memiliki jalur fotosintesis CAM

(Crassulacean Acid Metabolisme) dan merupakan tanaman herba tahunan atau

dua tahunan. Tanaman ini merupakan tanaman monokotiledon tahunan yang

memiliki tinggi sekitar 50- 100 cm. Daun nenas berbentuk runcing,sempit dan

panjangnya mampu mencapai hingga 100 cm, tersusun secara spiral melingkari

batang yang tebal (Bartholomew et al., 2003).

Bentuk bunga tanaman nenas tepatnya memiliki banyak bunga tidak

bertangkai, berwarna kemerahan. Daun kelopak tanaman nenas berjumlah tiga

helai, pendek dan berdaging. Daging buah buah berwarna kuning pucat hingga

kuning keemasan dan tak berbiji. Memiliki mahkota yang merupakan batang

dengan beberapa daun yang terletak di bagian atas puncak buah.Tunas batang

(slip) adalah tunas yang tumbuh dibawah daun. Akar tanaman merupakan bagian

yang keluar dari batang bawah permukaan tanah dan keluar dari ketiak daun pada

bagian batang (Rakhmat & Fitri, 2007). Menurut Irfandi (2005) panjang akar

tanaman nenas kurang dari 50 cm. Beberapa kultivar tanaman nenas adalah

Smooth Cayene, Queen, Red Spanish, dan Green Spanish (Balitbu, 2010).
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2.1.3. VarietasNenas

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 dan

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

Buaya) (Sari, 2002). Nenas Queen lebih cocok untuk dikonsumsi segar karena

rasa lebih manis, renyah, dan aromanya lebih harum dibanding nenas lainnya,

sedangkan nenas minyak lebih cocok untuk olahan.

Menurut Sari (2002) berdasarkan karakteristik tanaman dan buah, nenas

dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok yang berbeda yaitu:

a. Cayenne,ciri -cirinya daunnya tidak berduri atau berduri hanya pada ujung-

ujungnya dan ukuran durinya kecil-kecil. Bobot buahnya 2,3 kg, silindris, mata

buah agak datar, warna kulit buah orange, warna daging buah kuning pucat

sampai kuning, hati (core) sedang,  rasanya manis, kandungan serat sedikit.

Varietas yang termasuk cayenne yaitu smooth cayenne, cayenne lisse, smooth

guatemalan, typhone. Nenas jenis cayenne banyak di tanam di Filipina,

Thailand, Hawaii, Kenya, Meksiko dan Taiwan .

b. Queen, ciri -cirinya daunnya pendek, pinggir daun berduri, bobot buah sekitar

0,5-1,1 kg, mata menonjol, warna kulit buah kuning, warna daging buah

kuning tua, hati kecil, rasanya manis, kandungan asam dan serat rendah.

Varietas yang termasuk jenis Quenn misalnya Natal, alexandria, nenas Bogor

atau Palembang. Warna kulit dan daging buah ketika matang yaitu kuning

keemasan namun warna daging buah lebih gelap. Panjang tangkai buah 7-12

cm, ukuran mata kecil, lebih dari cayenne, renyah dan memiliki aroma yang

baik.

c. Spanyol (Spanish), ciri -cirinya mempunyai daun panjang, bobot buah 0,9-1,8

kg, bentuk buah membulat, mata menonjol, warna kulit buah orange atau

merah, warna daging buah kuning pucat sampai putih, hati besar, berserat,

asam. Varietas yang termasuk Spanish yaitu red Spanish, Singapore Spanish,

nenas merah dan nenas buaya.

d. Abacaxi, ciri -cirinya pinggir daun berduri, bobot buah sekitar 1,4 kg, bentuk

buah konikal, warna kulit buah kuning, warna daging buah kuning pucat
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sampai putih, hati kecil, rasanya manis. Golongan abacaxi banyak di tanam di

brazilia.

e. Maipure, ciri-cirinya memiliki pinggir daun berduri, bobot buah sekitar 0,8-2,5

kg, silinder, warna kulit buah kuning atau merah orange, warna daging buah

putih atau kuning tua, hati kecil sampai medium, rasanya lebih manis dari pada

cayenne, berserat. Nenas maipure di budidayakan di Amerika Tengah dan

Selatan.Berikutgambardarimasing-masingvarietasnenas :

Gambar 2.1. Jenis-jenis Nenas (Rakhmat & Fitri,2007).

2.1.4.Syarat Tumbuh

Nenas tumbuh baik diberbagai agroklimat sehingga tanaman ini tersebar

luas. Tanaman nenas tumbuh optimal pada ketinggian tempat 100- 700 m dpl

dengan suhu rata- rata 23- 32oC, curah hujan yang dibutuhkan 1000- 1.500 mm

pertahun, intensitas cahaya 33- 71% dari cahaya maksimum. Nenas hidup pada

kondisi tanah yang bersifat ringan hingga sedang dengan tekstur setengah berat

atau liat, porous, dan berhumus banyak. pH yang baik untuk tanaman yaitu 4,5-

6,5. Media tanam yang baik untuk tanaman nenas adalah mengandung pasir,

subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik (Prihatman, 2000).

Nenas Abacaxy Nenas Meipure

Nenas Quenn

NenasSpanish

Nenas Cayenne
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2.2.Hama

Definisi “hama” secara total berorientasipadamanusia. Makhlukhidup

yang disebuthamaadalah yang

bersaingdenganmanusiauntukmendapatkanmakanan, seratdantempatperlindungan.

Makhlukhiduppembawapenyakit yang melukaimanusiaatau yang

mempengaruhikesehatanmanusiadankenyamanannyasering kali disebuthama.

Padaawalkeberadaanmanusiadapatdikatakanbahwatidakterdapathama, yang

adahanyalahberibu-ribumacammakhlukhidup yang berjuanguntukhidup.

Kedatanganmanusiadangayahidupmanusiaselanjutnyamenyebabkantimbulnyapad

asejumlahmakhluk yang berjuanguntukhiduptersebutdengannama “hama” (Flint

& Robert, 1990).

2.2.1. Hama PadaTanamanNenas

MenurutSunarjono (1986) Adapunhama yang

yangseringmenyerangtanamannenas di antaranyaadalah :

1. Penggerekbatangdanbuah (TheclaechinLinn).

Penggerekinibiasanyadisebutulatbuah. Larva ulatinimenembusbuah yang

masihmuda,

kemudianulatmerusakbuahdaridalambuahsehinggamenurunkankualitasnya.

Pemberianinsektisidasistemikdapatmencegahseranganulatini.

2. Binatang kaki seribu(Symphylids) atauperusakakarScutigerelle immaculate

Newp). Seranggainipadamusimhujansangataktifmerusakakarnenas yang

masihmudasehinggatanamantumbuhkerdildankadang-

kadangdaunnyamenguning.

Biasanyadenganpemberianinsektisidasistemikpadatanahdapatmengatasiseranga

nseranggatersebut.

3. Kutusisikdaun(DiaspisbromeliaeKerne).

Kutuinimenutupipermukaandaunnenassehinggadaunnyaberkeriputdanmengerin

gkarenacairandaunnyadiisapnya.

Padamusimkemaraukutuinimenyeranghebatsehinggamenyebabkankematian,

terutamaapabilatanamanterlindung.

Semprotaninsektisidahostathiondapatmengatasinya.
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4. Kumbang(CarpophilushemipterusL.). Kumbanginimempunyaiciri-

ciribertubuhkecil, berwarnacoklat/hitam, larva berwarnaputihkekuningan,

berambut tipis,bentuklangsingberkaki. Kumbanginimenyerangtanamannenas

yang

lukasehinggabergetahdanmembusukolehmikroorganisme(cendawandanbakteri)

.

5. Lalatbuah (Atherigonasp.). Lalatiniberukurankecil,

meletakkantelurpadabekaslukabagianbuah, kemudianmenjadi larva

berwarnaputih,

lalatinimerusakataumemakandagingbuahhinggamenyebabkanbusuklunak.

6. Thrips (HolopothripsanenasiDa Costa Lima).

Tubuhthripsberukuransangatkecilsekitar 1,5 mm,

berwarnacoklatdanbermatabesar.

Thripsinimenyerangtanamandengancaramenghisapcairanseldaunsehinggameni

mbulkanbintik-bintikberwarnaperaksedangkanpadatingkatserangan yang

beratmenyebabkanpertumbuhantanamanterhambat.

7. Ulatbuah (TmolusechinonL.). Seranggamuda/dewasaberupakupu-

kupuberwarnacoklatserta larva/ulattertutuprambuthalusdankepalanyakecil.

Seranggainimenyerangbuahnenasdengancaramenggerekdanmembuatlubang

yang menyebabkanbuahberlubang,

bergetahdansebagianbuahmemotongbagiantanaman yang terserangberat.

MenurutLumanawet al.(2013)

terdapatbeberapahamanenasdarijenisseranggayaituOrdo Orthoptera

yangditemukan 2 Famili yakni: dari Famili Acrididae dan Gryllidae.

a. Serangga Famili Acrididae

Sesuai pengamatannya yang dilakukanpadakebunnenasmonokultur,

serangga ini memiliki ciri-ciri yaitu: antena pendek, berwarna cokelat, kehitaman.

Menurut Borror et al. (2005) serangga ini memiliki ciri-ciri seperti: sungut

biasanya lebih pendek dari pada tubuh, tarsi terdiri dari 3 ruas dan alat perteluran

pendek, kebanyakan warnanya kelabu atau kecokelat-cokelatan.Serangga ini

merupakan serangga pemakan tanaman bersifat sebagai

hama.Berikutgambarhamatersebut,
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Gambar 2.2.Serangga Famili Acrididae

b. Serangga Famili Gryllidae

Serangga ini memiliki ciri-ciri yaitu: antena panjang yang halus berupa

rambut serta memiliki ovipositor yang panjang. Mempunyai sungut panjang, alat

perteluran biasanya seperti jarum atau silindris, sayap depan membengkok ke

bawah agak tajam pada sisi-sisi tubuh, tarsi terdiri dari 3 ruas. Hampir semua

dewasa maupun nimfa serangga ini bertindak sebagai predator, beberapa juga

sebagai hama tanaman terutama pada saat

persemaian.Berikutgambarhamatersebut,
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Gambar 2.3.Serangga Famili Gryllidae

Menanggapibeberapajenishamapentingpadakebunnenas, adasatujenishama

yang di

anggappentingkarenakeberadaannyadanintensitasserangannyasangatmempengaruh

ihasilproduksidanpendapatanpetani, hama yang di

maksudialahkutuputihDysmicoccusbrevipes(Cockerell). Mamahit (2009)

dalamdisertasinyamenyatakanbahwaKutuputihD. brevipes(Cockerell)

merupakanmasalahutamabagiproduksitanamannenas,

karenaberperansebagaivektordari virus penyakitlayunenasPineapple Mealybug

Wilt associated Virus (PMWaV). PenyebaranvertikalkutuputihD.

Brevipespadatanamannenasmulaidariakar, daun, tangkaibuah,

buahsampaimahkota.Populasikutuputihlebihtinggipadabagiandaunterutama di

bagianpangkaldaundibandingkanpadabagiantanamanlainnya.Populasikutuputihpa

dadaunpertamasampaidaunkesembilanlebihtinggidibandingkanbagiandaunlainnya.

Mamahit (2009) jugamenambahkan, bahwa D. Brevipesini memiliki

karakter-karakter sebagai berikut: 1) tubuh berbentuk oval, cembung dan

berwarna putih karena tubuhnya ditutupi lapisan lilin berwarna putih, 2) antena

terdiri dari 7 sampai 8 ruas, namun yang banyak ditemukan 8 ruas, 3) memiliki 17
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pasang cerari, 4) daerah dekat mata memiliki discoidal pore, 5) pada cerari lobus

anal terdapat 2 seta conical dan 3-4 seta axiliari, 6) memiliki circulus dan 7) seta

segmen VIII bagian dorsal yang lebih panjang dari pada seta dorsal lainnya.

2.2.2 Status Hama

Susniahtiet al.(2005) menyatakanbahwapada suatu ekosistem pertanian

ada serangga yang setiap tahun merusak tanaman sehingga menimbulkan kerugian

yang cukup besar, ada serangga yang populasinya tidak begitu tinggi tetapi

merugikan tanaman pula bahkan ada serangga yang populasinya sangat rendah

dan kerusakan yang diderita tanaman kurang diperhitungkan. Untuk lebih jelasnya

serangga-serangga yang diuraikan diatas dikategorikan :

1. Major pest / Main pest / Key pest atau hama penting / 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 di suatu daerah. Hama

utama untuk tiap daerah dapat sama atau berbeda dengan daerah lain pada

tanaman yang sama. Sebagai contoh hama utama pada tanaman padi dapat berupa

wereng coklat, penggerek batang, ganjur karena serangga hama tersebut dapat

menimbukan kerugian yang cukup besar sehingga diperlukan strategi

pengendaliannya.

2. Secondery pest / Potensial pest adalah hama yang pada keadaan normal akan

menyebabkan kerusakan yangkurang berarti tetapi kemungkinan adanya

perubahan ekosistem akan dapat meningkatkan populasinyasehingga intensitas

serangan sangat merugikan. Dengan demikian status hama berubah menjadi hama

utama. Sebagai contoh hama putih atau Nymphula depunctalis Guene pada

tanaman padi kurang merugikan tanaman pada populasi masih rendah. Apabila

ekosistem pesawahan diairi dengan cukup, bukan mustahil populasi hama putih

itu akan meningkat. Incldently pest / occasional pest adalah hama yang

menyebabkankerusakan tanaman sangat kecil/kurang berarti, tetapi sewaktu-

waktu populasinya dapat meningkat dan akan menimbulkan kerusakan ekonomi
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pada tanaman. Sebagai contoh serangga hama belalang yang memakan daun padi

biasanya terjadi pada tanamanpadisetempat.

3. Migratory pest adalah hama bukan berasal dari agroekosistem setempat tetapi

datang dari luar secaraperiodik yang mungkin menimbulkan kerusakan ekonomi.

Sebagai contoh belalang kembara atauLocusta migratoria yang datang secara

periodik dan memakan berbagai tanaman sepanjang wilayah yangdilalui dengan

populasi yang sangat tinggi.

2.3. IndeksDominansi

Indeksdominansi (C)

digunakanuntukmengetahuisejauhmanasuatukelompok

biotamendominansikelompok lain. Dominansi

yangcukupbesarakanmengarahpadakomunitasyang labilmaupuntertekan (Insafitri,

2010).Nilai Indeks Dominansi berkisar antara 0 - 1. Jika indeks dominansi

mendekati 0 berarti hampir tidak ada individu yang mendominasi dan biasanya

diikuti indeks keragaman yang tinggi. Apabila indeks dominansi mendekati 1

berarti ada salah satu genera yang mendominasi dan nilai indeks keragaman

semakin kecil (Hamsiah, 2006).

2.4. IntensitasSerangan

Dinas Perkebunan ProvinsiJawaTimur (2013)

Intensitasseranganyaituukuran yang

menunjukkanderajatkerusakantanamanakibatserangan OPT tertentu.

Penentuanintensitasserangan OPT didasarkanpada :

a.Kepadatanpopulasi

b. Derajatkerusakantanaman yang ditentukandengan skoring (berat-

ringannyakerusakan).

Secaraumumtingkatserangandigolongkanmenjadi :

a. Berat: Nyatadiatasambang rasa/kendali

b. Ringan :Nyatadibawahambang rasa/kendali.
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Ambang rasa ataukendaliyaitubatastertinggikepadatanpopulasi OPT

atauderajatkerusakantanaman yang

berdasarkanpengalamanpetanisecaraekonomidan

sosialdirasakanmasihdapatditolerir.

Dibawahkepadatanpopulasitersebutkerusakantanamandirasakantidaknyatamengur

angihasildanpendapatanpetani.Bilahasilpengamatan yang

dilakukanpetanimenunjukkanbahwabatasatauambang rasa tersebutterlampaui,

petaniharussegeramelakukanpengendalianuntukmencegahkerusakanataukerugian

yang lebihluas.Besarnilaiambang rasa suatujenis OPT

inidapatberbedaantarapetanidanantarkelompoktani,

karenasangatdipengaruhiolehtempatdanwaktusertapengalamanpetani.


