
PENGENDALIAN HAMA PENGGEREK BUAH KOPI DENGAN MUSUH

JAMUR BEAUVERIA BASSIANA

Indonesia merupakan negara penghasil kopi keempat di dunia setelah Brasil, Vietnem dan 

Colombia. Kopi tergolong komoditas perkebunan primadona,  

semakin meningkat, Persaingan pasaran kopi baik lokal maupun dunia semakin ketat 

sehingga faktor mutu dan dan kualitas 

perhatian petani kopi. Permasalahan 

dan mutu hasil  kurang memenuhi standar

kopi antara lain disebabkan oleh serangan organisme 

diantaranya yaitu serangan hama penggerek buah kopi (PBKo) (

Penyebaran hama PBKo di Indonesia telah merata hampir di seluruh wilayah perkebunan 

Serangan hama PBKo

30-60%, 

dipengaruhi umur tanaman, kondisi lahan dan sistem budidaya kopi.

Contohnya

pohon penaung lebih re

Gejala kerusakan yang ditimbulkan hama PBKo 

dau tipe kerusakan yang disebabkan oleh hama ini, yaitu gugur buah muda 

dan kehilangan hasil secara kuantitas maupun kualitas. Hama PBKo

betina dapat meny

hama ini hidup dan berkembang di dalam buah kopi sebagai akibatnya buah kopi menjadi 

rusak / kualitas kopi menurun. Upaya pengendalian di arahkan dengan cara biologi dengan 

memanfaatkan Agens Hayati dari golongan jamur 

Siapa Sih Beauveria bassiana

terdapat di dalam tanah sebagai jamur saprofit
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Indonesia merupakan negara penghasil kopi keempat di dunia setelah Brasil, Vietnem dan 

Colombia. Kopi tergolong komoditas perkebunan primadona,  permintaan kopi saat ini 

Persaingan pasaran kopi baik lokal maupun dunia semakin ketat 

dan dan kualitas produksi kopi merupakan hal utama yang menjadi 

Permasalahan yang ada di petani kopi yaitu rendahnya produktivitas 

kurang memenuhi standar  mutu yang di tentukan, rendahnya produktivitas 

kopi antara lain disebabkan oleh serangan organisme pengganggu

serangan hama penggerek buah kopi (PBKo) (Hypothenemus

Penyebaran hama PBKo di Indonesia telah merata hampir di seluruh wilayah perkebunan 

Serangan hama PBKo telah menyebabkan kehilangan hasil antara 

60%, Intensitas serangan hama PBKo sangat

dipengaruhi umur tanaman, kondisi lahan dan sistem budidaya kopi.

Contohnya intensitas serangan hama PBKo pada lahan kopi dengan 

pohon penaung lebih rendah dibandingkan dengan 

Gejala kerusakan yang ditimbulkan hama PBKo  merusak buah kopi. Ada 

dau tipe kerusakan yang disebabkan oleh hama ini, yaitu gugur buah muda 

dan kehilangan hasil secara kuantitas maupun kualitas. Hama PBKo

betina dapat menyerang pada semua tingkat umur buah kopi

hama ini hidup dan berkembang di dalam buah kopi sebagai akibatnya buah kopi menjadi 

/ kualitas kopi menurun. Upaya pengendalian di arahkan dengan cara biologi dengan 

memanfaatkan Agens Hayati dari golongan jamur yaitu jamur Beauveria bassiana

assiana dan Apa Perannya? Beauveria bassiana secara alami 

dalam tanah sebagai jamur saprofit 

Jamur ini biasa dikenal sebagai cendawan patogen serangga 

yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada 

serangga. Dialah Beauveria bassiana. Cara kerja 

akan membuat sakit serangga hama, kemudian menyebabka

hama tersebut mati. 

Beberapa contoh serangga yang dapat dikendalikan oleh

Beauveria bassiana antara lain Penggerek buah kopi, 

PENGENDALIAN HAMA PENGGEREK BUAH KOPI DENGAN MUSUH ALAMI 

Indonesia merupakan negara penghasil kopi keempat di dunia setelah Brasil, Vietnem dan 

permintaan kopi saat ini 

Persaingan pasaran kopi baik lokal maupun dunia semakin ketat 

hal utama yang menjadi 

kopi yaitu rendahnya produktivitas 

endahnya produktivitas 

pengganggu tanaman (OPT), 

Hypothenemus hampei Ferr). 

Penyebaran hama PBKo di Indonesia telah merata hampir di seluruh wilayah perkebunan  

kehilangan hasil antara 

sangat bervariasi karena 

dipengaruhi umur tanaman, kondisi lahan dan sistem budidaya kopi. 

intensitas serangan hama PBKo pada lahan kopi dengan 

dengan tanpa penaung.  

merusak buah kopi. Ada 

dau tipe kerusakan yang disebabkan oleh hama ini, yaitu gugur buah muda 

dan kehilangan hasil secara kuantitas maupun kualitas. Hama PBKo terutama 

erang pada semua tingkat umur buah kopi.    

hama ini hidup dan berkembang di dalam buah kopi sebagai akibatnya buah kopi menjadi 

/ kualitas kopi menurun. Upaya pengendalian di arahkan dengan cara biologi dengan 

Beauveria bassiana.  

Beauveria bassiana secara alami 

ini biasa dikenal sebagai cendawan patogen serangga 

yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada 

. Cara kerja jamur ini 

kemudian menyebabkan 

Beberapa contoh serangga yang dapat dikendalikan oleh 

Penggerek buah kopi, 



Pertumbuhan jamur di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, seperti kandungan 

bahan organik, suhu, kelembapan, kebia

waktu aplikasi.  

Cara jamur Beauveria bassiana

pencernaan, spirakel dan lubang lainnya. Inokulum jamur yang menempel pada tubuh 

serangga inang akan berkecambah dan berkembangmembentuk tabung kecambah, kemudian 

masuk menembus kulit tubuh. Penembusan dilakukan secara mekanis dan atau ki,ia dengan 

mengeluarkan enzim atau toksin.

Pada proses selamjutnya, jamur akan berproduksi di dalam tubuh 

berkembang menyerang seluruh tubuh serangga hama sehingga serangga mati. Media jamur 

menembus ke luar tubuh serangga, tumbuh menutupi tubuh serangga dan memproduksi 

konidia. Dalam hitungan hari serangga yang terinfeksi jamur 

dengan tubuh mengeras seperti mumi dan tampak bulu bulu dengan warna putih menutupi 

tubuh serangga hama. Penetrasi jamur entomopatogen sering terjadi pada membran antara 

kapsul kepala dengan toraks atau diantara segmen

miselium jamur keluar pertama kali pada bagian

Pemanfaatan jamur Beauveria bassiana

merusak lingkungan seperti yang terjadi jika kita menggunakan pestisida kimia, walaupun 

keberhasilan dari insektisida biologis dari jamur ini memberikan dampak positif 

besar terhadap pengendalian serangga hama tanaman dan keselamatan lingkungan, namun 

dalam penerapannya di masyarakat masih minim, sehingga memerlukan upaya sosialisasi 

yang lebih intensif. 

Aplikasi 

Dilaporkan telah diketahui lebih dari 175 jenis serangga 

bassiana. Berdasarkan hasil kajian jamur ini 

(Leptocorisa oratorius) dan wereng batang coklat (

berbagai jenis wereng, walang, walang sangit, ulat, lembing 

dan sundep beluk (penggerek batang). Penggerek Buah dan 

cabang Beauveria bassiana secara alami terdapat di dalam 

tanah sebagai jamur saprofit.  

 

 

Pertumbuhan jamur di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, seperti kandungan 

bahan organik, suhu, kelembapan, kebiasaan makan serangga, adanya pestisida sintetis, dan 

Beauveria bassiana menginfeksi tubuh serangga (melalui kulit, saluran 

pencernaan, spirakel dan lubang lainnya. Inokulum jamur yang menempel pada tubuh 

berkecambah dan berkembangmembentuk tabung kecambah, kemudian 

masuk menembus kulit tubuh. Penembusan dilakukan secara mekanis dan atau ki,ia dengan 

mengeluarkan enzim atau toksin. 

Pada proses selamjutnya, jamur akan berproduksi di dalam tubuh serangga 

menyerang seluruh tubuh serangga hama sehingga serangga mati. Media jamur 

menembus ke luar tubuh serangga, tumbuh menutupi tubuh serangga dan memproduksi 

konidia. Dalam hitungan hari serangga yang terinfeksi jamur Beauveria bassiana

seperti mumi dan tampak bulu bulu dengan warna putih menutupi 

Penetrasi jamur entomopatogen sering terjadi pada membran antara 

kapsul kepala dengan toraks atau diantara segmen-segmen apendages demikian pula 

miselium jamur keluar pertama kali pada bagian-bagian tersebut. 

Beauveria bassiana sebagai biopestisida, tentu tidak mencemari dan 

merusak lingkungan seperti yang terjadi jika kita menggunakan pestisida kimia, walaupun 

insektisida biologis dari jamur ini memberikan dampak positif 

besar terhadap pengendalian serangga hama tanaman dan keselamatan lingkungan, namun 

dalam penerapannya di masyarakat masih minim, sehingga memerlukan upaya sosialisasi 

Dilaporkan telah diketahui lebih dari 175 jenis serangga hama yang menjadi 

Berdasarkan hasil kajian jamur ini efektif mengendalikan hama 

) dan wereng batang coklat (Nilaparvata lugens) pada tanaman 

berbagai jenis wereng, walang, walang sangit, ulat, lembing 

Penggerek Buah dan 

secara alami terdapat di dalam 

Pertumbuhan jamur di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, seperti kandungan 

saan makan serangga, adanya pestisida sintetis, dan 

(melalui kulit, saluran 

pencernaan, spirakel dan lubang lainnya. Inokulum jamur yang menempel pada tubuh 

berkecambah dan berkembangmembentuk tabung kecambah, kemudian 

masuk menembus kulit tubuh. Penembusan dilakukan secara mekanis dan atau ki,ia dengan 

serangga hama. Jamur akan 

menyerang seluruh tubuh serangga hama sehingga serangga mati. Media jamur 

menembus ke luar tubuh serangga, tumbuh menutupi tubuh serangga dan memproduksi 

Beauveria bassiana mati 

seperti mumi dan tampak bulu bulu dengan warna putih menutupi 

Penetrasi jamur entomopatogen sering terjadi pada membran antara 

segmen apendages demikian pula 

sebagai biopestisida, tentu tidak mencemari dan 

merusak lingkungan seperti yang terjadi jika kita menggunakan pestisida kimia, walaupun 

insektisida biologis dari jamur ini memberikan dampak positif  yang sangat 

besar terhadap pengendalian serangga hama tanaman dan keselamatan lingkungan, namun 

dalam penerapannya di masyarakat masih minim, sehingga memerlukan upaya sosialisasi 

yang menjadi inang jamur B. 

mengendalikan hama walang sangit 

) pada tanaman padi 



serta hama kutu (Aphis sp.) pada tanaman sayuran. Sebagian contoh lain yang menjadi inang 

jamur B. bassiana adalah jangkrik, ulat sutra, dan semut merah. Karena B.bassiana dapat 

menyerang hampir semua jenis serangga, cendawan ini digolongkan ke dalam non-selektif 

pestisida sehingga dianjurkan tidak digunakan pada tanaman yang pembuahannya dibantu 

oleh serangga 

Penggunaan jamur ini untuk membasmi hama dapat dilakukan dengan beberapa metode. 

Jamur ini bisa dipakai untuk jebakan hama. Adapun cara penggunaanya yaitu dengan 

memasukkan Beauveria bassiana beserta alat pemikat berupa aroma yang diminati serangga 

(feromon) ke dalam botol mineral. Serangga akan masuk ke dalam botol dan terkena spora. 

Akhirnya menyebabkan serangga tersebut terinfeksi. Cara aplikasi lain yaitu dengan metode 

penyemprotan.  

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, ternyata Beauveria bassiana bukan parasit bagi 

manusia dan invertebrata lain. Tapi, bila terjadi kontak dengan spora yang terbuka bisa 

menyebabkan alergi kulit bagi individu yang peka.  

Sistem kerjanya yaitu spora jamur Beauveria bassiana masuk ketubuh serangga inang 

melalui kulit, saluran pencernaan, spirakel dan lubang lainnya. Selain itu inokulum jamur 

yang menempel pada tubuh serangga inang dapat berkecambah dan berkembang membentuk 

tabung kecambah, kemudian masuk menembus kutikula tubuh serangga. Penembusan 

dilakukan secara mekanis dan atau kimiawi dengan mengeluarkan enzim atau toksin. Jamur 

ini selanjutnya akan mengeluarkan racun beauverin yang membuat kerusakan jaringan tubuh 

serangga. Dalam hitungan hari, serangga akan mati. Setelah itu, miselia jamur akan tumbuh 

ke seluruh bagian tubuh serangga. Serangga yang terserang jamur Beauveria bassiana akan 

mati dengan tubuh mengeras seperti mumi dan tertutup oleh benang-benang hifa berwarna 

putih. 

Beberapa keunggulan jamur patogen serangga Beauveria bassiana sebagai pestisida hayati / 

biopestisida adalah sebagai berikut  : 

 Tidak meninggalkan residu beracun pada hasil pertanian, dalam tanah maupun pada 

aliran air alami. 

 Tidak menyebabkan fitotoksin (keracunan) pada tanaman 

 Mudah diproduksi dengan teknik sederhana. 
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