
13

III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di kebunnenas Desa Rimbo Panjang

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan identifikasi hama

dilaksanakan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi (PEM)

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dimulai pada bulanJunisampai Juli

2014.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah suntik,mikroskop, sepatu boots, gelas aqua,

botol sampel, botol koleksi, jarum pentul,kamera,kertas  label, parangdan alat tulis

menulis seperti pensil, ballpoint serta buku.Sedangkanbahan yang dijadikan

sebagaiobjek penelitian adalah hama-hama yang berasosiasi dengan tanaman

nenas, bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan penelitian adalah alkhohol

70%, polibeg, kertas karton.

3.3. Metode Penelitian

Metode yang

digunakandalampenelitianiniadalahmetodedeskriptifdantekniksurvei.Leatemia&R

umte (2011) menyatakanbahwapengumpulan data primer diperoleh dengan

mewawancarai petani di lokasi dan pengamatan langsung di lapangan terhadap

jenis hama, sistem kultur teknis (jarak tanam, sanitasi, pemupukan, pengendalian

hama), keadaan tanah dan topografi. Data sekunder meliputi keadaan curah hujan,

suhu, kelembaban, intensitas cahaya diperoleh dari Stasiun Meteorologi setempat.
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3.4. Pelaksanaan Penelitian

Penelitiandilaksanakandenganmengikutilangkah-langkahsebagaiberikut:

A. Survei Lokasi

Penelitian ini diawali dengan melakukan  survei  pada  lokasi pengambilan

sampel,  yaitu  daerah  sentra nenasyaitu di Desa Rimbo Panjang di Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar yang berada di titik koordinat 04oLU - 37oLS /

33oBT / 101oBT s/d 30oLU - 67oLS / 40oBT.

B. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi  menggunakan teknik Purposive

Sampling(pengambilansampelsecarasengaja) dengan didasari potensi sentra paling

banyak produksinenas di Kecamatan Tambang tepatnya di Desa Rimbo Panjang.

Setiap kebun yang sudah ditentukan kemudian dibagi lima sub plot pengamatan

yang tersebar secara diagonaldengan ukuran 2 x 2 meter (Lihat Gambar 3.1). Ada

empat kriteria lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu (1)

Kebun nenas yang baru di tanam sekitar umur 0 - 5 bulan (2) Kebun nenas yang

yang masih berumur 5 - 8 bulan (3) Kebun nenas yang berumur 8 - 12 bulan (4)

lokasi penjualan nenas. Untuklokasi yang terakhirtidakmenggunakanmetode di

atas (sub plot 2x2 m), namunditentukansecara diagonal denganmengambil5 buah

nenas.

Gambar. 3.1.Penentuan plot sampelsecara diagonal
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Keterangan:

= lokasikebun

= sub plot (2x2 m)

C. PengumpulanInformasi

Pengumpulan informasi diperoleh daripenduduksetempatmengenaihama-

hama yang

menyerangtanamannenasmelaluiwawancaralangsung.Teknikpengumpulaninforma

si dilakukan denganwawancaramenggunakanblangkoseputarnamapetani,

luaslahan, jaraktanam, varietas, umurtanaman, pemupukan, pengendalian yang

telahdilakukan dan lain-lain yang dapatdilihatpadabagianlampiran, hal ini didasari

pada penelitian yang telah dilaksanakanPuspitaetal. (2014). Penulisjuga

menambahkanbeberapa item padawawancaratersebutyaknijenishama yang

menyerangdanseberapapersen (%) tingkatpengaruhserangannya.

D. PersiapanAlatPenelitian

Mempersiapkansemuaperalatandanbahanuntukpenelitiansepertipinsetdanb

eberapabotolkoleksi yang digunakansebagaitempatkoleksihama.

Kemudianadabeberapaalatjarumpentul, kertas label, mikroskop

portabeldanbukuidentifikasiuntukmemudahkandalammengidentifikasifamilihama/

serangga yang didapat.Selanjutnyauntukmengawetkanhama

tersebutdigunakanbahanberupacairanalkohol 70%.

E. Pengambilan Hama

Menentukan metode pengambilan hama di lapang, yaitu dengan metode

absolut (dengan pengamatan langsung) pada tanaman

nenas.Pengambilanhamapadasetiaplokasikebunnenasdilaksanakanpadapagi

(08.00-10.00) dan sore (15.00-16.00). Pengamatandilakukanpadasetiapmasing-

masingkriteriakebunselamaseminggu.Pengamatanhama di
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fokuskanpadabagianbatang, daun, buahdanmahkota. Pada pengamatan langsung,

sampel hama yang tidak aktif terbang

diambilmenggunakantanganataudenganpinsetsedangkan serangga/hama yang aktif

terbang ditangkap menggunakan jaring serangga, kemudian dimasukkan ke dalam

kotak/botolkoleksi, Apabiladitemukantelur-telurdariseranggahama makaakan

dipelihara dahulu hingga menjadi imago dan selanjutnya dibawa ke laboratorium

untuk diidentifikasi.

F. Koleksi Hama / Seranggahama

Pelawi (2009) dalamskripsinyamenyebutkanbahwahama/seranggahama

yang telahdiidentifikasi, kemudiandikoleksibasahmenggunakanalkhohol70%

untukhama/seranggahama yang berukurankecil, sedangkanuntuk imago

berukuranbesardikoleksikering.

Adapunteknikkoleksibasahdankeringadalahsebagaiberikut:

1. KoleksiBasah

Koleksibasahuntukhama/seranggahamaberukurankecil. Adapuncara yang

digunakandalammembuatkoleksibasahadalahsebagaiberikut:

a) Sediakanbotoltransparan

b) Masukkanalkohol 70%

c) Masukkanseranggaberukurankecil yang sesuaicirimorfologinya

d) Pemberian label keterangan.

2. KoleksiKering

Keloksikeringuntukhama/serangga hama yang berukuranbesar.

Adapuncara yang digunakandalammembuatkoleksikeringadalahsebagiberikut:

a. Hama/seranggahama yang tertangkapdimasukkankedalamtoples

b. Toples/botolditutuprapatsehinggaseranggalemasdanmati

c. Ambilhama yang telahmatikemudiandisuntikdenganalkohol 70%di bagian

abdomen (khususserangga)

d. Letakkan di media koleksi

e. Aturletaktungkaidansayapnyabagiserangga yang dapatterbang

f. Beripelekatpadaseranggake media koleksi
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g. Pemberian label keterangankoleksi.

G. Identifikasi Hama

Identifikasi hama dilaksanakandengancara diawetkan dan dimasukkan

dalam botol koleksi yang berisi alkohol 70%. Identifikasi dilakukan menggunakan

mikroskop portabel dan diidentifikasisampai tingkat famili dengan menggunakan

buku kunci identifikasiborrordan beberapa buku kunci lainnya yang mendukung.

Identifikasi dilakukan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi

(PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

H. Pemberian Label

Dinarwikaet al. (2014) dalampenelitiannyamengemukakanbahwa label

terterapadabotolatautempatkoleksimemuatketerangantentanglokasi, tanggal,

dankolektor. Jadipemberian label jugamencakuptanggaldannomor label yang

terterasesuaipendataansetiapspesies/famili.

3.5. Analisis Data

Data yang

diperolehdianalisissecaradeskriptifdanditampilkandalambentuktabulasidanphoto

(Lekatompessy, 2008).

3.5.1. IndeksDominansi Hama (C)

Insafitri (2010),

untukmenghitungjumlahdominansidapatdiperolehdenganrumus :

= ²
Dimana :

C : Indeks dominansi

Ni : Jumlah individu ke-i
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N  : Jumlah total individu

Semakin besar nilai indeks dominansi (C), maka semakin besar pula

kecenderungan adanya jenis tertentu yang mendominasi.

3.5.2. IntensitasSerangan

Leatemia &Rumthe (2011) menyebutkan bahwa tingkat kerusakan

tanaman akibat hamadikenal dengan intensitas serangan atau intensitas kerusakan.

Besarnya intensitas serangan dinyatakan dengan

persen.Adapuncarapenghitungannyamenggunakanrumus:

= . 100%
Dimana:

I : Intensitas serangan

Ni : Jumlah sampel pada katagori kerusakan

Vi : Skor pada sampel

N : Jumlah total sampel

Z : Skor tertinggi dari katagori serangan

Penilaianintensitasseranganakibatseranganhamadibagikedalambeberapakat

egoriberdasarkanWinarto (1997) seperti:

Tabel3.1 .KriteriaPenilaianIntensitasSerangan (%)

NO IntensitasKerusakan(%) Skala Kategori

1 0 0 Sehat

2 0-20 1 Ringan

3 20-40 2 Sedang

4 40-60 3 Agak berat

5 60-80 4 Berat

6 80-100 5 Sangat berat

Sumber : Amandari (2011).
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