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RINGKASAN 

Achmad Musnaeni. 0510460001-46. Penerapan Prinsip Tanaman Sehat pada 
Pertanaman Stroberi untuk Pengelolaan Aphids sp. (Homoptera: Aphididae) 
di Kusuma Agrowisata, Batu. Dibawah bimbingan Dr. Ir. Gatot Mudjiono 
sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Retno Dyah Puspitarini, MS. sebagai 
Pembimbing Pendamping. 
 

Kusuma Agrowisata adalah salah satu perusahaan di daerah Batu, Jawa 
Timur, bergerak dibidang pertanian yang mengembangkan tanaman hortikultura 
salah satunya adalah stroberi. Dari data perusahaan disebutkan bahwa terdapat 
beberapa hama dan penyakit yang menyerang tanaman stroberi. Aphids sp. adalah 
salah satu hama yang menyerang pada tanaman stroberi. Perusahaan mengalihkan 
cara budidaya yang semula konvensional menjadi budidaya yang menggunakan 
teknologi pengelolaan hama terpadu (PHT). Atas dasar penelitian dalam 
pengelolaan Thrips sp., Kusuma Agrowisata menerapkan salah satu prinsip PHT 
pada budidaya tanaman stroberi, yaitu budidaya tanaman sehat. Keberhasilan itu 
diteruskan untuk mengetahui pengaruh penerapan PHT terhadap Aphids sp. 
karena informasi tentang penerapan prinsip tanaman sehat dalam PHT untuk 
menekan populasi hama ini masih sedikit. Penelitian ini dilaksanakan untuk 
mengetahui pengaruh penerapan prinsip tanaman sehat pada teknologi PHT untuk 
menekan populasi dan intensitas serangan Aphids sp., sehingga diharapkan dapat 
menghasilkan kualitas buah yang baik. Pemanfaatan teknologi PHT juga 
bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Dengan demikian, buah 
stroberi yang dihasilkan terhindar dari residu pestisida kimia, sehingga 
pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap buah yang sehat dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini dipadukan penggunaan mulsa plastik hitam perak dan 
pestisida nabati serta penjarangan anakan dan pemangkasan daun sebagai upaya 
untuk menggantikan peranan aplikasi pestisida kimia dalam mengendalikan hama. 
Penelitian dilaksanakan pada lahan pertanaman stroberi di Kusuma Agrowisata 
pada Desember 2009 sampai Juli 2010.  Lahan yang dipergunakan untuk masing-
masing penerapan PHT A dan PHT B adalah 112 m2 yang dibentuk 8 gulud. 
Setiap gulud ditanam 56 tanaman stroberi dengan sistem baris ganda. Praktik 
budidaya stroberi pada lahan PHT A memanfaatkan mulsa plastik hitam dan PHT 
B menggunakan mulsa plastik perak, pestisida ekstrak sereh wangi dan 
penjarangan anakan serta pemangkasan daun secara rutin.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata populasi Aphids sp. di lahan 
PHT B (6,936 ekor) lebih rendah dibandingkan lahan PHT A (18,784 ekor). 
Keberadaaan Aphids sp. pada kedua lahan PHT A dan PHT B yang ditandai 
dengan partikel tanah yang terbentuk di pangkal tanaman stroberi tidak 
menimbulkan kerusakan pada tanaman stroberi. Rata-rata bobot buah yang 
dipanen dari setiap tanaman stroberi di lahan PHT B dengan kualitas A dan B 
adalah 0,187 g  dan 0,733 g lebih berat dibandingkan buah dengan kualitas A 
(0,081 g) dan B (0,566 g) di lahan PHT A. Bobot buah stroberi yang dipanen 
secara keseluruhan tidak berbeda signifakan pada kedua lahan, PHT A (39.349 g) 
dan PHT B (40.640 g). Berdasarkan analisi ekonomi usaha tani, praktik budidaya 
PHT B dengan mulsa perak ini masih layak dilaksanakan karena perhitungan 
benefit cost ratio mencapai 3,2286 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. 
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SUMMARY 

Achmad Musnaeni. 0510460001-46. Application of Healthy Crop Principles 
in Strawberry Cultivations to Management of Aphids sp. (Homoptera: 
Aphididae) at Kusuma Agrowisata, Batu. Supervised by Dr. Ir. Gatot 
Mudjiono and  Dr. Ir. Retno Dyah Puspitarini, MS. 
 

Kusuma Agrowisata is the companies in Batu, East Java, which is concern 
in agriculture that developed horticultural crops, one of them are strawberries. 
There are some pests and diseases that affecting strawberry crops. Aphids sp. is 
one of pests which attack strawberry. The company change conventional farming 
which was originally cultivation to be cultivated using integrated pest 
management (IPM) technology. Based on research Thrips sp. pests management, 
Kusuma Agrowisata applying one of IPM principles in strawberries cultivation, it 
is growing healthy crops. It is important to investigate the beneficial of IPM 
implementation to Aphids sp. because information about IPM principles to 
reducing pests population is still few. The study was conducted to know the 
application of healthy crops principle in IPM technology to reduce the Aphids sp. 
population and damage intensity to get good fruits quality. The application of IPM 
technology would reduce the use of chemical pesticides. Therefore, pesticides 
residue in strawberry fruits was minimized, thus acquirement of consumers 
demand for healthy fruit can be achieved. 

The study of utilization black silver plastic mulch, botanical pesticides and 
seedlings thinning and leaves pruning in as replace the chemical pesticides 
application to pest controls. The research was conducted in Kusuma Agrowisata 
strawberries field crops in December 2009 until July 2010. The field that used for 
each application of both  IPM A and IPM B was 112 m2 that formed eight beds. 
Each beds were planted with 56 strawberry crops in double row systems. 
Strawberry cultivation practices on the IPM A field used black plastic mulch and 
IPM B used silver plastic mulch, fragrant lemongrass extract pesticides and 
thinning seedlings and leaves prunning regularly.  

The results showed that average population of Aphids sp. at IPM B field 
(6,936 tails) was lower than IPM A field (18,784 tails). The presence of Aphids 
sp. on both IPM A and IPM B was characterized by soil particles are formed at 
base of strawberry crops have not caused damage to strawberry crops. The 
average weight of fruit harvested from each plant strawberries on IPM B field 
with A and B qualities are 0,187 g and 0,733 g heavier than quality of fruit A 
(0.081 g) and B (0,566 g) on IPM A field. Weight of strawberry fruit was 
harvested as a whole of both fields did not have significant different, IPM A 
(39.349 g) and IPM B (40.640 g). Based on the economics farming analysis, 
cultivation practices on IPM B with silver mulch was still feasible because the 
benefit cost ratio calculation reaches 3,2286 times the issued capital. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Tanaman stroberi merupakan salah satu tanaman buah yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi. Tanaman stroberi adalah tanaman subtropis yang ditemukan 

pertama kali di Chili, Amerika. Salah satu jenis tanaman stroberi yaitu Fragaria 

chiloensis L. menyebar ke berbagai negara di Amerika, Eropa dan Asia. Salah 

satu jenis stroberi  yaitu F.vesca L. yang pertama kali dikembangkan di Indonesia  

(Anonymous, 2005).  

Buah stroberi dapat dimanfaatkan sebagai makanan dalam keadaan segar 

atau olahannya telah banyak dikembangkan. Produk makanan yang terbuat dari 

stroberi telah banyak dikenal, misalnya sirup, selai, dodol dan jus stroberi. Buah 

stroberi juga berkhasiat bagus untuk kesehatan tubuh. Stroberi memiliki aktivitas 

antioksidan tinggi karena mengandung quercetin, ellagic acid, antisianin dan 

kaempferol. Zat tersebut mencegah terbentuknya senyawa karsinogen, 

menghambat proses karsinogenesis, dan menekan pertumbuhan tumor (Budiman, 

2008).  

Tingkat pertumbuhan petani stroberi di Indonesia terus meningkat dari 

tahun ketahun. Budidaya stroberi telah dicoba oleh beberapa petani di daerah 

dataran tinggi seperti Lembang, Cianjur, Cipanas dan Sukabumi (Jawa Barat), 

Batu dan Situbondo (Jawa Timur), Magelang dan Purbalingga (Jawa Tengah), 

Bedugul (Bali), dan Berastagi (Sumatera Utara). Sebagian besar budidaya stroberi 

yang dilaksanakan petani masih konvensional, yaitu menggunakan pestisida 

sebagai pengendali pada hama dan penyakit tanaman (Budiman, 2008). 

Di daerah Batu, Jawa Timur, budidaya stroberi dilakukan oleh petani dan 

perusahaan. Kusuma Agrowisata adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang pertanian yang membudidayakan berbagai komoditas hortikultura salah 

satunya adalah stroberi. Data perusahaan menyebutkan bahwa pada lahan 

budidaya stroberi ditemukan berbagai serangan hama dan penyakit. Aphids sp. 

adalah salah satu hama yang menyerang dan menyebabkan kerusakan pada 

tanaman stroberi. 
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Kerusakan yang disebabkan oleh serangan Aphids sp. adalah 

penghambatan pertumbuhan tanaman stroberi pada bagian bunga dan daun 

tanaman sehingga menjadi keriting dan mengkerut. Aphids sp. ditemukan hidup 

pada bagian bawah daun-daun dekat dengan pembuluh daun. Aphids sp. juga 

ditemukan hidup pada ujung, petioles, buah-buah kecil, kelopak, dan bunga muda 

pada tanaman stroberi (Blackman dan Eastop, 2000). Aphids sp. juga dapat 

menyebabkan kerusakan sekunder apabila berinteraksi dengan virus. Aphids sp. 

merupakan vektor penyakit virus strawberry mild yellow edge luteovirus 

(Yoshikawa et al., 1984).  

Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan serangan Aphids sp. pada 

pertanaman stroberi dilakukan suatu upaya pengendalian. Sebagai upaya 

pengendalian, Kusuma Agrowisata mengembangkan budidaya tanaman sehat 

yang merupakan salah satu prinsip dalam teknologi pengelolaan hama terpadu 

(PHT). Teknologi PHT merupakan pendekatan ekologi yang multidisiplin 

terhadap pengelolaan populasi hama yang memanfaatkan beranekaragam upaya 

pengendalian secara harmonis dalam satu kesatuan koordinasi sistem pengelolaan 

(Triharso, 2004). Dalam teknologi PHT, diterapkan prinsip pemanfaatan 

pengendalian alam setempat dengan menciptakan lingkungan yang 

memungkinkan semakin berfungsinya agen pengendali hayati, varietas tahan 

hama, penentuan masa tanam dan panen yang tepat serta penerapan pengendalian 

non kimiawi. Prinsip dasar tersebut merupakan pelaksanaan strategi dalam 

budidaya tanaman untuk pengelolaan hama dan penyakit (Untung, 1996).  

Atas dasar penelitian Fanani (2009), Kusuma Agrowisata menerapkan 

budidaya tanaman sehat yang merupakan salah satu prinsip PHT. Pada penelitian 

itu, teknik PHT yang diintegrasikan dalam budidaya stroberi diterapkan untuk 

mengendalikan populasi Thrips sp. pada tanaman stroberi yang menunjukkan 

hasil yang baik terhadap penurunan populasi hama dan meningkatkan  produksi 

tanaman stroberi.  

Keberhasilan pengendalian Thrips sp. melalui penerapan PHT kemudian 

dikembangkan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Aphids sp. karena 

informasi tentang penerapan PHT untuk menekan populasi Aphids sp. masih 

sedikit. Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh PHT terhadap 
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populasi dan intensitas serangan Aphids sp., sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan kualitas buah yang baik. Pemanfaatan teknologi PHT juga 

bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Dalam penelitian ini 

dipadukan penggunaan mulsa plastik hitam perak dan pestisida nabati serta 

penjarangan anakan dan pemangkasan daun sebagai upaya untuk menggantikan 

peranan aplikasi pestisida kimia dalam mengendalikan hama. Dengan demikian, 

buah stroberi yang dihasilkan terhindar dari residu pestisida kimia, sehingga 

pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap buah yang sehat dapat tercapai.  

 

Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan prinsip budidaya tanaman sehat dalam PHT dapat menurunkan 

populasi dan intensitas serangan Aphids sp. serta meningkatkan produksi tanaman 

stroberi. 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip 

tanaman sehat dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak dan pestisida 

nabati serta pemangkasan daun dan penjarangan anakan terhadap populasi Aphids 

sp. pada pertanaman stroberi.  

 

Hipotesis 

 Penggunaan mulsa plastik hitam perak dan pestisida nabati serta 

pemangkasan daun dan penjarangan anakan dalam penerapan prinsip budidaya 

tanaman sehat di pertanaman stroberi dapat mengendalikan populasi Aphids sp. 

dan meningkatkan produksi. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam 

melaksanakan budidaya tanaman sehat pada stroberi. Teknologi PHT yang 

dilakukan dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman petani untuk 

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman stroberi.   
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teknologi Pengelolaan Hama Terpadu 

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) adalah suatu pengelolaan protektif pada 

jenis organisme yang merugikan dengan melakukan evaluasi dan konsolidasi 

semua teknik pengendalian yang tersedia dalam satu program yang terpadu, untuk 

mengelola populasi hama sedemikian rupa sehingga kerusakan ekonomi dapat 

dihindari dan pengaruh samping dalam lingkungan yang merugikan dapat ditekan 

seminimal mungkin (NAS, 1989 dalam Triharso, 2004). PHT menitikberatkan 

pemanfaatan berbagai teknik pengendalian yang dikombinasikan dalam satu 

kesatuan program, sehingga dicapai keuntungan ekonomi yang maksimal, dan 

memberikan dampak yang aman bagi pekerja, konsumen dan lingkungan hidup. 

Secara prinsip, berbagai cara pengendalian diterapkan harus secara teknis efektif 

dan dapat diterapkan secara ekonomi menguntungkan, secara ekologi aman dan 

secara sosial budaya dapat diterima (Soekirno, 2009). 

 Berdasarkan definisi PHT yang menjadi tujuan utama PHT bukanlah 

pemusnahaan, pembasmian atau pemberantasan hama, tetapi pengelolaan populasi 

hama agar tetap berada dibawah satu tingkatan atau aras yang dapat 

mengakibatkan kerusakan atau kerugian ekonomi. Teknologi PHT bukanlah 

eradikasi hama tetapi pembatasan populasi. PHT mengakui adanya suatu jenjang 

toleransi manusia terhadap populasi hama atau kerusakan yang diakibatkan oleh 

hama (Triharso, 2004). Dalam Teknologi PHT yang semula hanya 

mengikutsertakan dua metode atau teknik pengendalian kemudian dikembangkan 

dengan memadukan semua metode pengendalian hama yang dikenal, termasuk di 

dalamnya pengendalian secara fisik, pengendalian mekanik, pengendalian secara 

bercocok tanam, pengendalian hayati, pengendalian kimiawi dan pengendalian 

hama lainnya (Untung, 1996). 

 Upaya pengendalian dalam teknologi PHT dapat dilaksanakan melalui 

beberapa teknik (Oka, 1995), diantaranya adalah: 
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1. Mengupayakan pertumbuhan tanaman sehat 

Tanaman sehat ialah tanaman yang terlihat segar, tumbuh normal menurut 

kriteria pertumbuhan yang telah diketahui. Dengan tanaman yang sehat akan lebih 

mampu menahan serangan berbagai jenis hama. 

2. Pengendalian hayati 

Pengendalian hayati merupakan pengaturan populasi kepadatan organisme 

oleh musuh-musuh alaminya, sehingga tingkat kepadatan rata-rata organisme 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak diatur oleh musuh 

alaminya. 

Keberhasilan pengendalian hayati dan pengelolaan hama adalah mempertahankan 

atau memperbaiki peranan pengendali biologi alami dalam mengatur populasi 

hama. Metode yang dapat digunakan adalah manipulasi lingkungan, menambah 

tanaman inang dan sumber makanan, serta pelepasan secara rutin masa agen 

pengendali hayati (Jayaray dan Rabindra, 1992 dalam Suranto, 2002). 

3. Penanaman varietas tahan 

Varietas tahan merupakan varietas yang tahan terhadap serangan hama 

tertentu. Daya tahan diwariskan pada keturunannya secara genetik.  

4. Pengendalian mekanik 

Pengendalian mekanik dilaksanakan dengan menggunakan berbagai 

alat/bahan untuk mengendalikan populasi hama. 

5. Pengendalian secara kimiawi (senyawa semiochemical) 

Pengendalian secara kimiawi adalah dengan aplikasi feromon dan senyawa 

kimia alelo. Mekanisme kerja senyawa semiochemical ialah mengubah perilaku 

serangga, tetapi tidak mematikannya. 

6. Pengendalian secara genetik 

Pengendalian secara genetik adalah pengubahan komponen genetik 

populasi hama atau mekanisme pewarisannya yang lain dengan tujuan 

mengendalikan hama tersebut. Metode pengendalian secara genetik adalah teknik 

jantan mandul  dengan radiasi dan zat kimia pemandul. 
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7. Penggunaan pestisida 

Aplikasi pestisida kimia merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan 

dalam pengendalian hama.  Pestisida hendaknya dipergunakan secara tepat 

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada organisme dan lingkungan. 

Pengendalian terhadap hama juga dapat dilakukan dengan penggunaan pestisida 

nabati ataupun organisme patogen serangga. 

Pengendalian fisik sebagai upaya pengendalian hama dalam teknologi 

PHT. Pengendalian fisik adalah memanfaatkan faktor fisik untuk pengendalian 

atau menekan perkembangan populasi hama, antara lain: suhu, suara, kelembaban, 

energi, perangkap cahaya, pengaturan cahaya (Luckmann and Metcalf, 1975 

dalam oka, 1995). 

 

Perkembangan PHT. Kesadaran manusia untuk mendapatkan produk 

pertanian yang sehat memunculkan teknologi PHT. Manusia sadar akan bahaya 

pestisida sebagai bahan yang beracun bagi kelangsungan hidup ekosistem dan 

kehidupan manusia secara global, sedangkan kenyataan yang terjadi bahwa 

penggunaan pestisida oleh petani di dunia dari tahun ketahun semakin meningkat. 

Diperlukan adanya cara pendekatan pengendalian hama yang baru tanpa 

menggunakan pestisida (Untung, 1996). 

Teknologi PHT dilaksanakan secara pre-emptif/preventif maupun 

responsif/korektif. Tindakan pre-emptif dilaksanakan untuk mencegah agar 

organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tidak menyerang tanaman, sedangkan 

tindakan responsif merupakan tindakan koreksi/pengendalian yang dilakukan 

berdasarkan hasil pengamatan untuk menekan populasi atau intensitas serangan 

OPT yang sedang menyerang tanaman (Anonymous, 2009). 

 Sejak ditemukan jenis-jenis pestisida organofosfat dan karbamat di awal 

tahun 1940-an, banyak ahli mengira bahwa masalah hama dan OPT telah dapat 

diselesaikan dengan melakukan penyemprotan pestisida. Namun akhirnya 

diketahui bahwa penyemprotan dengan pestisida secara berulang-ulang dan dalam 

dosis yang semakin tinggi telah memberikan dampak negatif terhadap hama. 

Hama menjadi tahan terhadap pestisida, munculnya hama baru, terbunuhnya 

musuh-musuh alami dan organisme non target lainnya seperti burung, ular dan 
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hewan-hewan langka. Selain itu penyemprotan telah mengakibatkan adanya residu 

pestisida pada hasil-hasil tanaman, air, tanah dan udara serta pencemaran 

lingkungan secara umum yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia 

dan hewan (Sembel, 2007).  

 Pada saat itu para ahli menyadari bahwa pengendalian hama dengan 

penyemprotan pestisida bukanlah satu-satunya cara yang tepat. Pengendalian 

harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan nilai-nilai ekologis, 

ekonomi dan kesehatan lingkungan secara umum melalui program yang kini 

dikenal dengan PHT. Program PHT telah dimulai di Indonesia sejak tahun 1986 

untuk tanaman padi yang diawali dengan dikeluarkannya larangan oleh 

pemerintah Indonesia terhadap 56 jenis insektisida untuk digunakan menyemprot 

hama-hama tanaman padi (Sembel, 2007). 

 Dalam pelaksanaan budidaya yang menggunakan teknologi PHT dikenal 

beberapa prinsip PHT (Untung,1996) sebagai berikut: 

 

1. Budidaya Tanaman Sehat 

Dengan tanaman yang sehat, kuat dan produktif tanaman akan 

menghasilkan kualitas dan kuantitas yang tinggi sehingga diperoleh harga 

yang baik dan produksi yang tinggi. Nilai tanaman yang tinggi akan 

mendatangkan keuntungan usaha tani yang tinggi. Tanaman yang sehat dan 

kuat akan memperkuat ketahanannya terhadap hama. 

 

2. Pelestarian dan Pemberdayaan Musuh Alami 

Sebagai komponen ekosistem yang menentukan keseimbangan 

populasi hama, musuh alami perlu diberi kesempatan, peluang dan suasana 

untuk berfungsi secara maksimal. PHT menentukan bekerjanya musuh alami 

secara alami, mampu menekan populasi hama dalam aras keseimbangan 

populasi yang aman. 

 

3. Pengamatan Hama Secara Mingguan 

Masalah hama muncul karena terjadi perubahan pada ekosistem 

pertanian terutama terjadinya perubahan cuaca dan perubahan populasi 
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pengendali alami akibat sistem budidaya tanaman. Dinamika ekosistem 

secara umum dan dinamika populasi musuh alami serta hama harus diikuti 

secara terus-menerus melalui kegiatan pengamatan setiap minggu dan 

menganalisis terhadap hasil pengamatan sehingga dapat dilakukan 

pengambilan keputusan. 

 

4. Petani Sebagai Ahli PHT  

Pada dasarnya petani adalah penanggung jawab, pengelola, penentu 

keputusan di lahan sawahnya. Petugas pemerintahan dan orang lain 

merupakan pemberi informasi apabila diperlukan. Petani harus dilatih untuk 

menjadi ahli PHT di lahan sawahnya, sehingga mandiri dan percaya diri. 

Seorang petani harus mampu menjadi pengamat, penganalisis ekosistem, 

pengambil keputusan pengendalian, dan sebagai pelaksana teknologi PHT. 

 

 PHT bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pertanian yang 

berkelanjutan dengan menekan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh 

pestisida dan kerusakan lingkungan secara umum. Aplikasi pestisida dilakukan 

apabila tidak ada lagi cara lain untuk menekan populasi hama di lapang. 

Penyemprotan pestisida harus dilakukan secara sangat berhati-hati dan sangat 

selektif (Sembel, 2007). 

 Dalam mewujudkan PHT pemerintah telah lama memberikan perhatian 

terhadap pengembangan konsep PHT terutama pada tanaman pangan. PHT telah 

merupakan kebijakan pemerintah, namun secara operasional PHT belum 

sepenuhnya dilaksanakan. Berbagai tindak lanjut kebijakan pemerintah sejak 

tahun 1989 mulai menyelenggarakan program pelatihan pengembangan dan 

permasyarakatan PHT secara nasional sebagai salah satu perwujudan dari 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) (Untung, 1996). 

 

Hama Aphids sp. 

Klasifikasi. Aphids sp. termasuk dalam Kerajaan: Animalia, Filum: 

Arthropoda, Kelas: Insecta, Ordo: Homoptera, Subordo: Sternorrhyncha, 

Superfamili: Aphidoidae, Famili: Aphididae (Brues dan Melander, 1932; dan 
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Borror dan DeLong, 1996). 

Ekologi. Jenis Aphids sp. yang umum ditemukan pada tanaman stroberi 

adalah Chaetosiphon fragaefoll (Cockerell) (Rondon dan Cantliffe, 2005). Aphids 

sp. memilki ukuran yang kecil, berwarna hijau pucat hingga coklat kehijauan dan 

biasa dijumpai pada tunas baru dan tunas pada crown tanaman serta di jaringan 

pembuluh utama di permukaan bawah daun. Infestasi Aphids sp. dalam jumlah 

yang besar dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dengan bagian daun 

keriting dan mengkerut hingga tanaman dapat mati (Barney, 1999). 

 Aphids sp. merupakan serangga dengan ukuran tubuh yang sangat kecil 

dan lunak. Pada tanaman stroberi, Aphids sp. ditemukan di permukaan bawah 

daun dan pangkal batang tanaman. Aphids sp. dapat ditemukan sepanjang tahun 

pada tanaman stroberi. Aphids sp. menjadi lebih penting pada saat berasosiasi 

dengan virus penyebab penyakit yang dapat menyebar dari tanaman satu ke 

tanaman yang lain. Hal ini akan sangat sulit untuk dikendalikan karena Aphids sp. 

akan mampu menularkan penyebab penyakit tersebut pada tanaman (Allen dan 

Frazier, 1959). 

Infestasi Aphids sp. dalam jumlah besar menyebabkan daun mengeriting 

kearah bawah. Aphids sp. dalam jumlah yang banyak akan menyerap cairan sap 

pada daun tanaman sehingga dapat menyebabkan tanaman menjadi keriting dan 

kerdil. Aphids sp. menghasilkan embun madu (honeydew) yang membuat daun 

menjadi berkilauan lengket dan kemudian berubah hitam karena pertumbuhan 

cendawan sooty mold. Tersebarnya penyakit tanaman karena Aphids sp. 

merupakan vektor penyebar virus (Godfrey, 2002). 

Beberapa Aphids sp. merupakan jenis hama yang menyerang berbagai 

jenis tanaman inang, dikenal sebagai polifagus. Beberapa contoh dari jenis Aphids 

polifagus adalah Myzus persicae dan Aphis  gossypii. Kedua jenis Aphids tersebut 

ditemukan pada berbagai macam tanaman dan sebagai vektor bermacam virus. 

Sebagian kecil Aphids sp. merupakan polifagus  dan kebanyakan bersifat spesifik 

inang. Kebanyakan Aphids sp. yang ditemukan hidup pada vegetasi alami adalah 

bukan merupakan hama utama yang menyebabkan kerusakan pada tanaman secara 

langsung. Pada habitat alami, Aphids sp. mungkin memegang peranan penting 

sebagai mangsa dari musuh alami yang bersifat polifag (Miyazaki, 2001). 



 
10 

Siklus hidup. Karakteristik siklus hidup Aphids sp. dapat dikelompokkan 

menjadi siklus generasi dan siklus inang. Siklus generasi atau pergantian bentuk 

fase seksual dan aseksual umumnya terjadi pada saat musim dingin (Gambar 1). 

Telur yang dibuahi dapat bertahan pada kondisi suhu yang rendah. Di daerah 

tropis, fase seksual tidak terjadi sejak bentuk fase aseksual dapat melakukan 

reproduksi sepanjang tahun dengan kondisi iklim yang tidak mendukung 

(Miyazaki, 2001).  

Pada siklus pergantian tanaman, Aphids sp. pada saat musim dingin 

meletakkan telur yang dibuahi pada tanaman utama yaitu pada tanaman berkayu. 

Setelah mengulangi generasi partenogenesis selama musim panas pada tanaman 

inang kedua (tanaman herbaceous), Aphids sp. kembali lagi pada tanaman inang 

utama untuk menghasilkan telur yang subur selama masa hibernasi. Di daerah 

tropis tidak ditemukan tanaman seperti ini sejak Aphids sp. dapat melanjutkan 

reproduksinya secara partenogenesis hanya pada tanaman kedua (Miyazaki, 

2001). Siklus hidup 7–10 hari, berkembang biak secara partenogenesis dan seekor 

kutu dapat menghasilkan keturunan 50 ekor. Lama hidup Aphids sp. dewasa 

mencapai 2 bulan (Anonymous, 2008).. 

 

 
Gambar 1. Daur hidup Aphids sp. di Jepang (Miyazaki, 2001) 
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Morfologi. Tubuh nimfa dan imago Aphids sp. dipenuhi dengan rambut 

yang dapat dilihat melalui lensa pembesar dengan perbesaran 20x. Pada kondisi 

umum, karakteristik ini yang membedakan antara Aphids sp. stroberi dari jenis 

Aphids lain yang menginfestasi stroberi. Siklus hidup Aphids sp. terdiri dari telur, 

nimfa dan imago apterae (tanpa sayap) atau alatae (bersayap) (Young, 2007).  

Telur Aphids sp. berwarna putih kekuningan, tapi sesaat kemudian berubah 

menjadi hitam berkilau. Nimfa berukuran kecil antara 0,8-1,1 mm dan secara 

morfologi bentuknya hampir sama dengan imago (Gambar 2a). Warna nimfa 

bermacam-macam antara hijau terang hingga kuning muda (Rondon dan Cantliffe, 

2005). Periode pre-reproduksi rata-rata kurang dari 13 hari pada suhu 25o C 

(Krczal, 1982).  

Imago berukuran 1,3-1,5 mm, berwarna pucat atau hijau kekuningan dan 

terlihat rambut pendek yang menutupi seluruh tubuh (Gambar 2b). Memiliki 

sepasang antena yang berukuran sama panjang atau lebih panjang daripada 

panjang tubuhnya, memilki kornikel panjang, pucat dan ramping, sekitar 

seperempat panjang tubuhnya, dan tungkai berwarna hijau pucat dan hampir 

transparan (Rondon dan Cantliffe, 2005).  

 

 

b

a 

Gambar 2. Aphids sp. (a.) nimfa dan (b.) imago (Clark, 2005) 

 

Imago dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanpa sayap dan bersayap. 

Imago tanpa sayap berukuran kecil antara 0,9-1,3 mm, berbentuk oval 

memanjang, tembus cahaya, putih kekuningan atau hijau muda. Imago bersayap 

berukuran sedang, antara 1,3-1,8 mm dan abdomen berwarna  kehijauan dengan 
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bagian tambalan dorsal berwarna coklat. Bentuk partenogenesis terjadi sepanjang 

tahun, sedang bentuk ovivar imago jantan tanpa sayap dan bersayap jantan, 

mungkin hanya terbentuk pada kondisi budidaya di rumah kaca dan laboratorium 

dan belum ada laporan bahwa bentuk imago ovivar ditemukan di lapang (Young, 

2007).  

 

Tanaman Stroberi 

Klasifikasi. Stroberi termasuk dalam suku Rosaceae yang terdiri dari 22 

jenis yang diketahui 13 diploid, 4 tetraploid, 2 heksaploid dan 4 oktoploid (Folta 

dan Davis, 2006). Klasifikasi tanaman stroberi dalam taksonomi tanaman adalah 

termasuk dalam Kerajaan: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Subdivisi: 

Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, Suku: Rosaceae, Bangsa: Rosales, Marga: 

Fragaria, Jenis: Fragaria sp. (Linnaeus, 2008). 

 Morfologi. Stroberi adalah tanaman buah berupa herba yang berasal dari 

daerah pegunungan Chili, Amerika. Tanaman ini cocok ditanaman di daerah 

beriklim subtropis. Namun, di Indonesia yang termasuk negara tropis sudah 

banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi, yaitu sekitar 1.000 m di atas 

permukaan laut (dpl) (Budiman 2008). Stroberi merupakan salah satu tanaman 

penting di seluruh dunia, dengan total produksi mencapai 3,5 juta ton dan  

dibudidayakan pada areal seluas 200.000 ha pada tahun 2006 (FAO, 2006)  

  Batang utama tanaman stroberi sangat pendek. Internode sangat pendek 

sehingga jarak daun yang satu dengan yang lainnya sangat rapat. Batang utama 

dan daun yang tersusun rapat tersebut disebut crown. Ukuran crown berbeda-

beda, tergantung dari umur, tingkat perkembangan tanaman dan kondisi 

lingkungan pertumbuhan. Daun stroberi merupakan trifoliate dengan tepi 

bergerigi. Pada daun stroberi terdapat stomata yang jumlahnya sekitar 300-400 

stomata tiap mm². Tanaman stroberi dewasa umumnya mempunyai 20-35 akar 

primer dengan panjang akar sekitar 40 cm. Pada media tanam yang memiliki 

drainase baik, 50% dari akar berkumpul di kedalaman antara 15-45 cm (Budiman 

2008). 

 Syarat Tumbuh. Tanaman stroberi akan tumbuh baik di daerah yang 

memiliki suhu sekitar 22-28 ºC. Kelembapan udara yang baik untuk pertumbuhan 
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tanaman stroberi antara 80-90%. Stroberi adalah tanaman subtropis yang dapat 

beradaptasi dengan baik di dataran tinggi tropis. Ketinggian tempat yang 

memenuhi syarat iklim tersebut adalah 1.000-1.500 m dpl, dengan curah hujan 

600-700 mm/tahun. Kondisi ini sangat ideal karena stroberi sangat peka terhadap 

kelembaban tinggi (Budiman 2008). 

 Jika ditanam di kebun, tanah yang dibutuhkan adalah tanah liat berpasir, 

subur, gembur, mengandung banyak bahan organik, tata air dan udara baik. 

Derajat keasaman tanah (pH tanah) yang ideal untuk budidaya stroberi di kebun 

adalah 5.4-7.0, sedangkan untuk budidaya di pot adalah 6.5–7.0. Jika ditanam di 

kebun maka kedalaman air tanah yang disyaratkan adalah 50-100 cm dari 

permukaan tanah. Jika ditanam di dalam pot, media harus memiliki sifat poros, 

mudah merembeskan air dan unsur hara selalu tersedia. Drainase yang buruk 

dapat menghambat pertumbuhan stroberi yang nantinya akan berpengaruh negatif 

terhadap produksi (Anonymous, 2005). 
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BAB III. METODOLOGI 

 

Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilaksanakan di lahan pertanaman stroberi Kusuma Agrowisata, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan mulai bulan 

Desember 2009 sampai Juli 2010. 

 

Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah gelas ukur untuk 

mengukur dosis pestisida dan agens hayati, polibag ukuran ¼ kg untuk 

pembibitan stroberi, timbangan analog untuk mengetahui bobot buah stroberi, 

hand counter untuk menghitung jumlah Aphids sp., ember untuk wadah buah 

stroberi pada saat panen, cangkul untuk menggemburkan tanah, sabit untuk 

membersihkan gulma, kuas gambar no.1 untuk mengambil Aphids sp. dari 

tanaman stroberi,  lup untuk membantu melihat pada saat pengamatan Aphids sp. 

yang ditemukan pada pertanaman stroberi  di lahan, gunting untuk penjarangan 

bunga dan buah,  knapsack sprayer 17 liter untuk aplikasi pestisida dan pupuk, 

alat pelubang untuk membuat lubang tanam pada mulsa, tong plastik sebagai 

wadah pencampuran air dengan pupuk, agen hayati dan kompos teh, selang air 

dan pipa air untuk saluran irigasi pada lahan. 

 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman stroberi 

varietas sweet charley yang didatangkan dari Bali, kompos ”Kusuma Bioplus”, 

tanah, arang sekam, kompleks jamur sediaan cair yaitu Trichoderma sp., 

Pseudomonas flourescent, Gliocladium sp., Bassilus sp. sebagai kompleks jamur 

antagonis cair (KJA) dan Verticillium sp., Beauveria sp., Metharizium sp., sebagai 

kompleks jamur patogen serangga (KJP) yang dikembangkan di Kusuma 

Agrowisata, pestisida nabati yang terbuat dari ekstrak nimba ”organeem” (EN) 

produksi Balai Penelitian Tanaman Serat Karangploso dan ekstrak sereh wangi 

(ESW) yang dibuat di Kusuma Agrowisata, mulsa plastik warna hitam perak, teh 

kompos (compost tea), pupuk kimia ”Mutiara” NPK 15:15:15, SP-36, dan pupuk 

organik cair ”Kusuma Bioplus” (POC) yang dikembangkan di Kusuma 

Agrowisata. 
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Metode Percobaan 

 Teknik budidaya yang diterapkan pada tanaman stroberi dalam percobaan 

ini adalah budidaya secara PHT. Pada penelitian ini budidaya PHT dibedakan 

menjadi dua, yaitu PHT A dan PHT B (Tabel 1). Praktik yang mendasar dalam 

membedakan pelaksanaan budidaya untuk mengendalikan Aphids sp. adalah 

penggunaan mulsa plastik hitam perak. Mulsa plastik berwarna hitam di bagian 

atas digunakan pada budidaya PHT A. Pada lahan PHT B digunakan mulsa plastik 

berwarna perak di bagian atas. Tahapan budidaya pada percobaan ini akan dibagi 

menjadi tiga, yaitu pra-tanam, penanaman dan pemeliharaan tanaman. 

Pada tahapan pra-tanam dilakukan perlakuan bibit tanaman stroberi di 

lahan pembibitan PHT A dan PHT B. Bibit yang akan digunakan didatangkan dari 

Bali. Bibit merupakan anakan sulur yang pertama. Bibit tersebut dipindah dari 

kemasannya dan kemudian ditanam di dalam polibag yang berisi media arang 

sekam dan kompos. Bibit disiram teh kompos tiga kali setiap minggu dengan 

dosis 100 ml/tanaman. Setiap seminggu sekali dilakukan penyemprotan campuran 

POC, KJA, dan KJP dengan perbandingan 3:3:4 yang dicampurkan dengan air. 

Penyemprotan dilakukan dengan dosis 100 ml/l.  

 Pada tahapan pra-tanam lainnya, dilakukan penyiapan lahan masing-

masing seluas 112 m2 untuk lahan PHT A dan PHT B dan pembuatan media 

tanam. Lahan PHT A dan PHT B dibersihkan dari gulma. Lahan kemudian diolah 

dengan cangkul untuk memperbaiki tekstur tanah. Pada lahan yang telah 

dicangkul juga ditambahkan kompos dan batuan fosfat untuk menambah unsur 

hara. Kompos dan batuan fosfat yang telah ditambahkan dicangkul secara merata 

agar bercampur dengan tanah.  

Lahan PHT A dan PHT B yang telah diolah kemudian dibentuk gulud 

dengan ukuran panjang dan lebar adalah 1000 cm x 100 cm. Jumlah gulud pada 

lahan PHT A dan PHT B masing-masing adalah 8 gulud. Gulud dibuat setinggi 40 

cm agar perakaran tanaman stroberi tumbuh secara optimal. Panjang akar tanaman 

stroberi dewasa umumnya sekitar 40 cm dan mempunyai 20-35 akar utama. Pada 

media yang berdrainase baik, 50% dari akar berkumpul di kedalaman antara 15-45 

cm (Budiman, 2008). Jarak antar gulud adalah 40 cm, sehingga bisa digunakan 

sebagai jalan yang dapat dilalui petani untuk pemeliharaan tanaman stroberi. 
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Setelah pembuatan gulud selesai dikerjakan, kemudian disiapkan mulsa 

plastik hitam perak yang kedua bagian sisinya dapat digunakan. Larutan KJA 

dengan dosis 100 ml/l diaplikasikan pada setiap. Kemudian gulud ditutup dengan 

mulsa warna hitam di bagian atas pada lahan PHT A dan pada lahan PHT B 

ditutup dengan menggunakan mulsa warna perak di bagian atas. Setelah itu dibuat 

lubang tanam pada mulsa dengan jarak 40 cm. Pada setiap gulud diterapkan 

sistem penanaman baris ganda, sehingga terdapat 26 baris dengan 52 lubang 

tanam (Gambar 3). 

Tahapan berikutnya adalah penanaman bibit stroberi. Bibit stroberi beserta 

media tanamnya dipisahkan dari polibag pembibitan. Bibit kemudian ditanam 

pada lubang tanam di gulud yang telah diolah. Bibit yang ditanam adalah tanaman 

yang sehat dan bebas hama dan penyakit yaitu tidak ada gejala dan tanda serangan 

hama dan penyakit pada bibit tersebut. 

Pemeliharaan tanaman stroberi dilakukan setelah bibit stroberi selesai 

ditanam. Pemeliharaan dilaksanakan dengan melakukan pengairan secara rutin 

setiap hari dengan cara disiram. Pengairan dilakukan pada saat tidak ada hujan 

dan disiramkan pada lubang tanam. Selain pengairan, tindakan pemeliharaan yang 

dilakukan adalah penyulaman, pemupukan lanjutan vegetatif, pengamatan hama 

secara rutin, pemupukan lanjutan generatif, pembersihan gulma, penjarangan 

anakan, sulur bunga atau buah dan pemangkasan daun. 

Penyulaman dilakukan apabila ditemukan tanaman mati atau tanaman 

yang tumbuh tidak normal karena serangan hama atau penyakit. Hama yang 

sering ditemukan dan menyebabkan kerusakan adalah orong-orong, rayap dan 

uret. Sebelum penggantian tanaman baru, dilakukan pengendalian secara mekanis 

terhadap hama uret dengan cara dibongkar media tanamnya dan hama yang ada 

diambil. Penyulaman  dilakukan dengan mencabut tanaman lama dan diganti 

dengan tanaman baru.  

Tindakan lain dalam pemeliharaan tanaman adalah pembersihan gulma. 

Pembersihan gulma dilakukan apabila banyak ditemukan gulma di sekitar 

pertanaman stroberi, baik pada lubang tanam atau pada jalan diantara gulud. 

Pemupukan lanjutan tahap vegetatif menggunakan campuran antara 

compost tea, KJA dan POC dengan perbandingan 2:1:1 yang dilarutkan dalam air. 
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Pemupukan lanjutan ini dimulai pada saat tanaman berumur satu minggu setelah 

tanam (MST) hingga 24 MST. Dosis pupuk campuran yang digunakan tersebut 

adalah 200 ml/tanaman. Pemupukan dilakukan satu minggu sekali. Pemupukan 

lanjutan tahap vegetatif juga menggunakan pupuk majemuk NPK. Aplikasi 

pemupukan NPK dilakukan dengan cara dilarutkan dengan air. Pada saat 

menuangkan ke dalam lubang tanam, larutan pupuk diusahakan tidak tertuang di 

bagian tanaman stroberi. Larutan pupuk yang mengenai bagian tanaman 

menyebabkan bagian itu menjadi layu seperti terbakar.  Pemupukan NPK 

diberikan pada lahan percobaan PHT A dan PHT B pada saat tanaman berumur 5, 

10 dan 15 MST pada saat menjelang pembuahan. Dosis pupuk NPK adalah 200 

ml/tanaman. Apabila dilakukan aplikasi pupuk NPK, maka pemupukan lanjutan 

dengan pupuk campuran tidak dilakukan. 

Pada tahapan pemeliharaan juga dilakukan pemangkasan daun tanaman 

stroberi. Pemangkasan daun pada tanaman lahan percobaan PHT A dilakukan tiga 

kali yaitu pada saat tanaman berumur 3, 6 dan 14 MST serta pada daun yang 

terserang penyakit. Sedangkan pada lahan percobaan PHT B, pemangkasan 

dilakukan pada daun-daun tua dan tanaman yang terlalu rimbun secara rutin setiap 

satu minggu sekali selama 20 MST. Pemangkasan pada daun yang terserang 

penyakit dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila ditemukan daun yang terserang 

penyakit. Daun yang terserang penyakit dibuang jauh dari areal penanaman 

stroberi. Pemangkasan juga dilakukan pada sulur yang tumbuh. Setiap sulur yang 

tumbuh selalu dipangkas untuk pemusatan pertumbuhan generatif tanaman 

stroberi. Pemangkasan sulur dilaksanakan pada kedua lahan percobaan. 

Selain pemangkasan daun dan sulur pada tanaman stroberi juga dilakukan 

penjarangan anakan. Pada lahan percobaan PHT B dilakukan penjarangan anakan 

selama ditemukan anakan stroberi baru. Penjarangan dilakukan dengan hanya 

menyisakan dua anakan yang memiliki pertumbuhan paling baik. Penjarangan ini 

dilakukan untuk memberikan nutrisi tanaman yang diutamakan bagi proses 

pembuahan. Sedangkan pada lahan PHT A dilakukan satu kali penjarangan 

anakan yaitu pada saat tanaman berumur 14 MST. Penjarangan dilakukan dengan 

membuang anakan yang pertumbuhannya kurang baik dan dalam satu lubang 

tanam hanya disisakan 3-4 anakan. 
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Upaya pemeliharaan tanaman juga dilakukan terhadap bunga dan buah. 

Pada awal tanam hingga tanaman berumur tiga bulan, dilakukan pembuangan 

bunga atau buah yang muncul agar energi tanaman lebih dipusatkan pada 

pertumbuhan vegetatif. Setelah tanaman berumur lebih dari tiga bulan, 

pembuangan bunga yang muncul pada lahan percobaan PHT A dilakukan pada 

bunga sekunder dan bunga tersier sehingga hanya tersisa bunga primer pada setiap 

tangkai bunga. Hal ini bertujuan agar nutrisi tanaman tertuju pada satu bunga 

sehingga pada saat pembuahan didapatkan buah yang berukuran besar dan 

berbobot lebih berat. Hal yang berbeda dilakukan terhadap bunga pada lahan 

percobaan PHT B. Semua bunga yang muncul setelah tanaman berumur tiga bulan 

dibiarkan hingga bunga terbuahi. Penjarangan kemudian dilakukan dengan cara 

membuang setiap buah yang tumbuh tidak normal dan hanya disisakan satu buah 

pada setiap tangkai buah. Hal ini agar nutrisi tanaman tertuju pada satu buah 

sehingga buah yang dihasilkan berukuran lebih besar dan berbobot berat.  

Selanjutnya adalah pemupukan lanjutan pada tahap generatif tanaman. 

Pada lahan percobaan PHT A dan PHT B dilakukan pemupukan lanjutan pada 

saat tanaman memasuki fase generatif yang ditujukan untuk menghasilkan buah. 

Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk NPK yang penggunaannya 

disesuaikan pada kondisi cuaca dan kondisi tanaman. Aplikasi pemupukan 

dilakukan dua minggu sekali. Dosis pemupukan lanjutan pada fase generatif 

adalah 200 ml/tanaman. 

Sebagai tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit, pada lahan 

percobaan PHT A dilakukan aplikasi secara rutin satu minggu sekali 

menggunakan campuran KJA, KJP dan pada lahan PHT B ditambahkan aplikasi 

pestisida nabati ESW.  

Pemantauan di lahan PHT A dan PHT B dilaksanakan terhadap 

pertumbuhan tanaman, perkembangan populasi Aphids sp. dan OPT yang lain 

serta intensitas kerusakan tanaman. Pemantauan ini digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan pengendalian OPT. Keputusan pengendalian akan diambil 

apabila ditemukan kerusakan pada 10% populasi tanaman contoh di masing-

masing gulud percobaan. 
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Tabel 1. Praktik budidaya stroberi PHT A dan PHT B 

Tahapan PHT A PHT B 

Pratanam 
Perlakuan bibit 
 
 
 
 
 
 
 
Pengolahan 
lahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tanam 
 
 
 
 
Pemeliharaan 
 

 
- Dipindahkan pada polibag berisi 

media tanam kompos dan arang 
sekam (3:1) 

- Bibit disiram teh kompos 3x 
seminggu 

- Aplikasi POC, KJA, dan KJP 
(3:3:4) dosis 100 ml/l 
seminggu sekali 

- Lahan dibersihkan dari gulma 
- Pengolahan lahan untuk 

memperbaiki tekstur tanah 
- Pada lahan ditambahkan 

kompos dan batuan fosfat 
dengan dicampur secara merata 

- Membentuk gulud berukuran p 
x l x t yaitu 10 x 1 x 0,4 m dan 
jarak antar gulud 0,4 m 

- Aplikasi KJA  
- Ditutup mulsa platik hitam 
- Membuat lubang tanam pada 

mulsa dengan jarak 40 x 40 cm 
- Penanaman bibit pada lubang 

tanam dari tempat pembibitan 
- Pemupukan lanjutan tahap 

vegetatif dengan teh kompos, 
KJA dan POC (2:1:1) dengan 
dosis 200 ml/tanaman 
seminggu sekali 

- Pemupukan NPK 
200ml/tanaman pada 5, 10 dan 
15 MST 

- Perompesan daun dan sulur 
pada 3, 6 dan 14 MST serta 
penjarangan anakan pada 14 
MST 

- Disisakan 3-4 anakan dengan 
pertumbuhan baik 

- Sebelum umur tanaman 3 bulan 
dilakukan pembuangan setiap 
bunga dan buah yang tumbuh  

- Setelah 3 bulan setelah tanam, 
bunga dibuang dan hanya 
disisakan bunga primer  

- Aplikasi KJA dan KJP setiap 
minggu sebagai upaya 
preventif 
 

- Pemantauan 

 
- Dipindahkan pada polibag berisi 
media tanam kompos dan arang 
sekam (3:1) 

- Bibit disiram teh kompos 3x 
seminggu 

- Aplikasi POC, KJA, dan KJP 
(3:3:4) dosis 100 ml/l seminggu 
sekali 

- Lahan dibersihkan dari gulma 
- Pengolahan lahan untuk 
memperbaiki tekstur tanah 

- Pada lahan ditambahkan kompos 
dan batuan fosfat dengan 
dicampur secara merata 

- Membentuk gulud berukuran p x 
l x t yaitu 10 x 1 x 0,4 m dan 
jarak antar gulud 0,4 m 

- Aplikasi KJA 
- Ditutup mulsa plastik perak 
- Membuat lubang tanam pada 
mulsa dengan jarak 40 x 40 cm 

- Penanaman bibit pada lubang 
tanam dari tempat pembibitan 

- Pemupukan lanjutan tahap 
vegetatif dengan teh kompos, 
KJA dan POC (2:1:1) dengan 
dosis 200 ml/tanaman seminggu 
sekali 

- Pemupukan NPK 200 
ml/tanaman pada 5, 10 dan  
15 MST 

- Perompesan daun, sulur dan 
penjarangan anakan setiap 
seminggu sekali  
 

- Disisakan 3-4 anakan dengan 
pertumbuhan baik 

- Sebelum umur tanaman 3 bulan 
dilakukan pembuangan setiap 
bunga dan buah yang tumbuh  

- Penjarangan buah dilakukan 
pada setiap buah yang memiliki 
pertumbuhan jelek 

- Aplikasi KJA, KJP dan ESW 
setiap minggu sebagai upaya 
preventif 

- Pemantauan 
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Penentuan Tanaman Contoh 

 Dari 8 gulud ditetapkan empat gulud contoh. Pada setiap gulud contoh 

ditetapkan dua kelompok tanaman yang masing-masing terdapat empat tanaman 

stroberi contoh, sehingga tanaman contoh pada masing-masing lahan adalah 32 

tanaman (Gambar 3). Pada tanaman contoh ini, dilakukan pemantauan populasi 

Aphids sp. dan pengamatan pertumbuhan tanaman.  

 

 

Gulud 

Tanaman stroberi 

Tanaman stroberi 
contoh 

Gambar 3. Potongan denah percobaan lahan stroberi 

 

Studi Populasi Aphids sp. Pada Tanaman Stroberi 

Populasi Aphids sp. yang diamati adalah jumlah nimfa dan imago. 

Populasi Aphids sp. diamati menggunakan metode mutlak, yaitu menghitung 

jumlah nimfa dan imago Aphids sp. pada tanaman contoh di seluruh bagian 
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tanaman. Pemantauan populasi Aphids sp. dilakukan dua kali dalam seminggu 

yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Sabtu. Pemantauan dimulai pada saat 

tanaman berumur 6 MST, diakhiri pada saat tanaman berumur 24 MST.  

Pemantauan juga dilakukan pada gejala kerusakan yang diakibatkan oleh 

Aphids sp.. Penilaian intensitas serangan Aphids sp. menggunakan pengamatan 

kerusakan mutlak terhadap gejala yang ditemukan. Kerusakan mutlak adalah 

setiap gejala yang ditemukan pada satu daun dianggap bahwa daun tersebut 

mengalami kerusakan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui intensitas 

serangan adalah sebagai berikut :      

 

P = x 100 % 

 

yang P adalah tingkat kerusakan tanaman (%), a adalah jumlah daun, batang, 

bunga, buah yang terserang per tanaman contoh, N adalah jumlah daun, batang, 

bunga, buah yang diamati per tanaman contoh 

 

Studi Pertumbuhan Tanaman Stroberi 

 Pengamatan pertumbuhan tanaman stroberi dilakukan dengan menghitung 

jumlah daun, jumlah anakan, jumlah bunga, dan jumlah buah pada tanaman 

contoh lahan PHT A dan PHT B. Pengamatan dilakukan setiap hari Selasa dan 

Sabtu. Pengamatan dimulai saat tanaman berumur 6 MST sampai berumur 24 

MST. 

Produksi tanaman diketahui dengan melakukan penimbangan buah 

stroberi yang dilakukan setiap panen. Sebelum ditimbang, buah dikelompokkan 

berdasarkan penampilan dan ukuran buah. Berdasarkan penampilan, buah 

dipisahkan menurut buah yang utuh dan tampak baik dengan buah yang tidak utuh 

dan jelek. Buah yang tidak utuh dan jelek dimasukkan kelompok buah sortir (BS). 

Sedangkan buah yang utuh dan tampak baik, dipisahkan berdasarkan ukuran. 

Buah dengan ukuran terbesar masuk kelompok A. Buah dengan ukuran yang lebih 

kecil dari kelompok A selanjutnya dimasukkan kelompok B, buah berukuran 

sedang dan buah berukuran terkecil masuk kelompok C. 
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Analisis Ekonomi Usaha Stroberi 

 Analisis usaha stroberi berfungsi untuk mengetahui biaya yang harus 

dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diperoleh pada budidaya stroberi secara 

PHT A dan PHT B. Perkiraan analisis usaha stroberi dilakukan pada 8 gulud pada 

masing-masing lahan dengan populasi tanaman stroberi sebanyak 416 tanaman, 

yang disetarakan menjadi lahan seluas satu hektar selama periode tanam satu 

tahun, sehingga diperoleh populasi tanaman sebanyak 35.724, dengan jumlah 

sebanyak 687 gulud. Biaya dan harga yang tercantum dalam analisis disesuaikan 

dengan biaya dan harga yang berlaku di kota Batu. 

 

Analisis Data 

 Populasi Aphids sp. dan pertumbuhan tanaman stroberi pada lahan PHT A 

dan lahan PHT B dianalisis dengan menggunakan uji t untuk mengetahui 

perbedaan nilai tengahnya. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Populasi  Aphids sp. 

Sebagian besar populasi hama Aphids sp.  pada penelitian ini ditemukan 

pada bagian kuncup, permukaan bawah daun dan pangkal tangkai daun tanaman 

stroberi. Perlakuan pada lahan PHT B menurunkan secara nyata tingkat populasi 

imago dan nimfa Aphids sp. dibandingkan perlakuan lahan PHT A (Tabel 

Lampiran 1 dan 2). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mulsa plastik perak 

dapat menurunkan populasi Aphids sp. dibandingkan dengan penggunaan mulsa 

plastik hitam (Tabel 2). Penelitian Pereira et al. (2000) di Maryland menunjukkan 

bahwa populasi serangga, kecuali Hymenoptera, pada tanaman stroberi dengan 

perlakuan mulsa plastik perak lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan mulsa 

plastik hitam. Mulsa plastik perak juga merupakan penolak hama Aphids, Thrips 

dan Whiteflies (Duffy, 2010). Pengendalian secara fisik melalui penggunaan 

mulsa dapat mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman dan gulma 

(Harjadi, 1989). Pengendalian fisik dan mekanik merupakan tindakan yang 

dilakukan secara langsung dan tidak langsung adalah untuk mematikan hama, 

mengganggu aktivitas fisiologi hama yang normal dengan cara lain diluar 

penggunaan pestisida dan mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga 

lingkungan kurang sesuai bagi kehidupan hama (Untung, 2006).   

 
Tabel 2. Rata-rata populasi Aphids sp. pada lahan stroberi PHT A dan PHT B 

Perlakuan Nimfa Imago 

PHT A 

PHT B 

11,392 b 

4,0078 a 

7,392 b 

2,928 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan hasil berbeda nyata pada uji t = 5% 

 

Populasi Aphids sp. yang lebih rendah pada PHT B dibandingkan PHT A 

tampak juga dipengaruhi oleh penjarangan anakan dan pemangkasan daun yang 

secara rutin dilakukan setiap seminggu sekali di lahan PHT B. Aphids sp. yang 

hidup pada pangkal tangkai daun yang dipangkas dan pada anakan yang dibuang 
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dalam penjarangan anakan, ikut terbuang sehingga populasinya berkurang. 

Pemangkasan daun dan penjarangan anakan mempengaruhi habitat hidup Aphids 

sp. dan hama yang lain. Habitat hidup Aphids sp. pada tanaman stroberi yang telah 

dijarangkan menjadi tidak sesuai bagi pertumbuhan dan perkembangannya. 

Pedigo (1992) menyatakan bahwa sebagian besar teknik pengendalian secara 

budidaya dapat dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai yaitu mengurangi kesesuaian ekosistem, mengganggu kontinuitas 

penyediaan keperluan hidup hama, mengalihkan populasi hama menjauhi tanaman 

dan mengurangi dampak kerusakan tanaman.  

Populasi Aphids sp. yang lebih rendah pada lahan PHT B tampaknya 

dipengaruhi juga oleh cara pemupukan yang tepat. Pada lahan PHT B, pupuk 

lanjutan NPK diaplikasikan secara bertahap dalam empat kali pemupukan. Dosis 

anjuran 5 kg/ha NPK diaplikasikan secara bertahap dalam empat kali pemupukan. 

Pupuk lanjutan diaplikasikan setiap seminggu sekali. Hal yang berbeda 

dilaksanakan pada lahan PHT A yaitu pupuk lanjutan NPK yang dianjurkan, 

diaplikasikan dalam satu kali pemupukan. Cara pemupukan NPK yang bertahap 

tampaknya menyebabkan tingkat ketertarikan Aphids sp. pada tanaman stroberi 

lahan PHT B menurun dibandingkan lahan PHT A. Pemberian pupuk NPK secara 

bertahap tampaknya menyebabkan tanaman stroberi tidak dapat menyediakan 

nutrisi yang dibutuhkan Aphids sp., sehingga hama ini tidak begitu tertarik pada 

tanaman stroberi PHT B. Flint (2001) menyatakan bahwa tingkat ketertarikan 

Aphids sp. terhadap inangnya dipengaruhi oleh ketersediaan pakan. Cara budidaya 

tanaman sehat dapat mempengaruhi serangan hama Aphids sp. pada tanaman 

stroberi. Penggunaan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi sangat sesuai 

bagi reproduksi Aphids sp., sehingga harus diupayakan untuk pemupukan nitrogen 

dengan sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan tanaman. 

Setelah puncak populasi pada 11 MST, Aphids sp. pada lahan PHT B 

cenderung tetap setelah aplikasi pestisida EN pada 15 MST untuk mengendalikan 

populasi hama uret yang muncul di pertanaman stroberi (Gambar 4). Sedangkan 

pada lahan PHT A setelah dua kali aplikasi EN pada 12 MST dan 14 MST, tidak 

ditemukan populasi Aphids sp. pada 13 MST dan 15 MST dan kemudian populasi 

terus meningkat hingga akhir pengamatan pada 23 MST. Perbedaan populasi di 
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lahan PHT A dan PHT B pada 16 MST hingga 23 MST tampaknya dipengaruhi 

oleh aplikasi pestisida ESW. Penggunaan pestisida nabati ESW turut 

mempengaruhi rata-rata populasi Aphids sp.  pada percobaan lahan PHT B. 

Dengan aplikasi ESW populasi Aphids sp. pada lahan PHT B menjadi cenderung 

tetap dan lebih rendah. Sedangkan pada lahan PHT A yang tidak diaplikasikan 

ESW setelah 15 MST, populasi Aphids sp. cenderung meningkat hingga 

pengamatan 23 MST. Pestisida nabati ini diaplikasikan seminggu sekali pada 

lahan PHT B. Populasi Aphids sp. tampaknya dapat dikendalikan melalui aplikasi 

pestisida ESW secara rutin. Weinzierd (dalam Rechcigl dan Rechcigl, 2000) 

menyatakan bahwa pestisida nabati dapat digunakan sebagai upaya pengendalian 

terhadap serangan hama. Pestisida nabati digunakan karena sedikitnya tiga alasan, 

yaitu memberikan pengendalian yang paling efektif terhadap hama yang resisten 

terhadap aplikasi pestisida lain, lebih mudah terdegradasi oleh alam dan 

menimbulkan dampak yang lebih rendah pada organisme non-target termasuk 

predator dan parasitoid yang dapat membantu dalam mengendalikan populasi 

hama, serta pembuatan insektisida nabati secara alami atau dengan teknologi 

rendah dapat diterima dan mudah dipraktikkan oleh petani. Selain itu, di beberapa 

negara berkembang, pestisida nabati juga banyak tersedia di alam daripada 

pestisida sintetik. 

 
Gambar 4. Fluktuasi populasi Aphids sp. pada tanaman stroberi di lahan PHT A 

dan PHT B 
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Dari fluktuasi populasi Aphids sp. terlihat bahwa rata-rata imago dan 

nimfa pada lahan PHT A lebih tinggi dibandingkan pada lahan PHT B. Rata-rata 

populasi Aphids sp. terlihat meningkat sejak pengamatan pertama pada 6 MST. 

Puncak populasi Aphids sp. terjadi pada 11 MST (Gambar 4). Perbedaan tingkat 

populasi hama pada lahan PHT A dan PHT B tampaknya juga karena perbedaan 

suhu pada permukaan mulsa. Suhu di permukaan mulsa plastik perak lahan PHT 

B adalah 25,1-26,8 oC,  lebih tinggi dibandingkan suhu di permukaan mulsa 

plastik hitam lahan PHT A, yaitu 23,9-25,4 oC.  Suhu yang lebih tinggi pada 

permukaan mulsa perak PHT B menyebabkan populasi Aphids sp. lebih rendah 

(Gambar 5). Pada lahan perlakuan terdapat hubungan yang erat antara suhu 

dengan populasi Aphids sp. (R2=0,510). Hubungan yang terjadi adalah 

peningkatan suhu pada permukaan mulsa dapat menekan populasi Aphids sp. 

menjadi semakin sedikit. Suhu yang tinggi pada permukaan mulsa menyebabkan 

populasi Aphids sp. menurun karena kondisi habitat yang tidak disukai. Flint 

(2001) menyatakan bahwa pada saat suhu yang tinggi, populasi Aphids sp. akan 

berkurang dan bahkan menghilang. Sebagian besar Aphids sp. dapat menyebabkan 

kerusakan pada saat suhu lebih hangat dan tidak terlalu panas, yaitu pada kisaran 

suhu 18-27oC. Ditambahkan Krings (1964) bahwa mulsa perak memantulkan 

kembali radiasi panjang gelombang pendek yang berasal dari sinar matahari, 

sehingga dapat mengusir Aphids sp. pada saat penyebarannya untuk menjauhi 

pertanaman yang dipasang mulsa. 

 
Gambar 5. Hubungan suhu terhadap populasi Aphids sp. pada budidaya tanaman 

stroberi dengan teknologi PHT B 
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Intensitas Kerusakan Tanaman Stroberi 

Gejala kerusakan yang diakibatkan Aphids sp. pada tanaman berupa daun 

keriting maupun klorosis tidak ditemukan di lahan PHT A dan PHT B. Meskipun 

gejala serangan Aphids sp. tidak ditemukan, pada kedua lahan tanaman stroberi 

terdapat tanda keberadaan Aphids sp. yaitu adanya partikel tanah disekitar kuncup 

dan tangkai daun tanaman stroberi (Gambar 6). Partikel tanah ini tampaknya 

merupakan bentuk hubungan mutualisme antara Aphids sp. dengan semut. Völkl 

(2007) menyatakan bahwa semut membentuk partikel tanah sebagai tempat 

perlindungan bagi Aphids sp. karena telah menghasilkan embun madu yang dapat 

dimanfaatkan semut untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Aphids sp. memiliki 

hubungan sangat erat dengan semut. Semut memperoleh banyak nutrisi dari 

Aphids sp. karena embun madu yang dihasilkannya menjadi makanan yang 

lengkap bagi semut. Beberapa semut bahkan pergi sangat jauh dari sarangnya 

untuk membangun tempat perlindungan kecil bagi Aphids sp. di dekat pangkal 

tanaman (Dixon, 2004). 

 

 

 

 
a b 

 

Gambar 6. Partikel tanah pada pangkal tanaman stroberi sebagai tanda adanya 
serangan Aphids sp. di PHT A (a) dan  PHT B (b) 

 
 

Kehadiran Aphids sp. di tanaman stroberi tampaknya tidak menimbulkan 

kerusakan. Hal itu karena cara budidaya yang dilaksanakan pada lahan PHT A dan 

PHT B menghasilkan tanaman yang sehat, sehingga toleran terhadap serangan 

hama Aphids sp.. Untung (2008) menyatakan bahwa cara-cara budidaya tanaman 
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yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tanaman menjadikan tanaman 

lebih toleran terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hama. Mekanisme 

ketahanan yang berupa toleran terjadi karena kemampuan tanaman tertentu untuk 

sembuh dari luka yang diderita karena serangan hama atau mampu tumbuh lebih 

cepat sehingga serangan hama kurang mempengaruhi hasil.  

 

Pertumbuhan Tanaman Stroberi 

Pengamatan pertumbuhan tanaman dilakukan pada bagian vegetatif dan 

generatif tanaman yaitu daun, anakan, bunga dan buah. Hasil uji t  rata-rata 

jumlah daun dan anakan menunjukkan bahwa  meskipun pemangkasan daun dan 

penjarangan anakan secara rutin seminggu sekali dilaksanakan pada lahan PHT B, 

tidak menjadikan rata-rata daun dan anakannya  berbeda secara nyata dengan 

lahan PHT A (Tabel Lampiran 3 dan 4). 

 Rata-rata daun pada lahan PHT A dan PHT B terus meningkat sejak 6 

MST hingga pada 24 MST (Gambar 7 dan 8). Rata-rata daun dan anakan pada 

lahan PHT A lebih tinggi dibandingkan lahan PHT B, meskipun secara statistik 

tidak  berbeda secara nyata (Tabel 3). Rata-rata daun dan anakan di lahan PHT A 

lebih tinggi karena tidak ada pemangkasan daun dan penjarangan anakan pada 

lahan PHT A yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Pemangkasan daun 

dan penjarangan anakan pada lahan PHT A hanya dilaksanakan pada 3, 6 dan 14 

MST. Sedangkan pada lahan PHT B, pemangkasan daun dan penjarangan anakan 

dilaksanakan secara rutin setiap minggu. Pemangkasan daun dan penjarangan 

anakan ini bertujuan agar nutrisi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses 

pembungaan dan pembuahan. Pemangkasan daun dan penjarangan anakan 

diharapkan dapat merangsang pembentukan bunga dan buah pada saat tahap 

produksi sehingga buah yang dihasilkan dapat maksimal. Budiman (2008) 

menyatakan bahwa pemangkasan daun dan penjarangan anakan bertujuan agar 

energi yang diperoleh tanaman dapat terpusat pada pertumbuhan dan 

perkembangan bunga dan buah. Selain itu, daun, sulur dan anakan yang terlalu 

banyak akan menimbulkan dampak negatif pada produksi buah stroberi 

(Chercuitte et al., dalam Hytonen, 2009). 
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 Gambar 7. Pertumbuhan daun tanaman stroberi pada lahan PHT A dan PHT B 

 

 
Gambar 8. Pertumbuhan anakan tanaman stroberi pada lahan PHT A dan 

PHT B 
 

Tabel 3. Rata-rata pertumbuhan daun dan anakan tanaman stroberi pada lahan 
PHT A dan PHT B 

Perlakuan Daun Anakan 

PHT A 

PHT B 

15,4655 a 

12,8224 a 

1,5888 a 

1,1661 a 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji t 5% 
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Selain faktor nutrisi, pemangkasan daun dan penjarangan anakan di lahan 

PHT A dan PHT B adalah untuk mengurangi pertumbuhan daun dan anakan yang 

berlebih. Pertumbuhan daun dan anakan yang berlebih disebabkan oleh keadaaan 

iklim setempat yang berbeda dari tempat asal tanaman stroberi yang beriklim 

subtropis. Pertumbuhan daun dan anakan yang berlebih tampaknya dipengaruhi 

oleh suhu yang tinggi di daerah penanaman. Pengukuran suhu tanah menunjukkan 

suhu tanah rata-rata pada mulsa plastik perak adalah 26,01 oC dan 27,7 oC pada 

mulsa plastik hitam. Suhu tanah yang tinggi menyebabkan pertumbuhan daun dan 

anakan terpacu, sehingga harus dilakukan pemangkasan untuk mempersiapkan 

proses pertumbuhan generatif tanaman. Menurut le Miere et al. (1996), 

pertumbuhan anakan pada tanaman stroberi dipengaruhi oleh tingginya suhu, 

yaitu lebih tinggi dari 17-20oC. Pemangkasan daun dan penjarangan anakan juga 

dilaksanakan untuk mempersiapkan tanaman pada saat memasuki tahapan 

reproduksi. Harjadi (1989) menyatakan bahwa tahapan vegetatif yaitu 

pembentukan dan perkembangan jaringan tanaman akan menunjang reproduksi 

tanaman. Beberapa proses penting dalam tahapan reproduksi tanaman, yaitu 

pembuatan sel yang relatif sedikit; pendewasaan jaringan tanaman; penebalan 

serabut; pembentukan hormon yang perlu untuk perkembangan kuncup bunga, 

perkembangan kuncup, bunga, buah dan biji; perkembangan alat penyimpanan 

dan pembentukan koloid hidrofilik atau bahan yang dapat menyimpan air 

(Harjadi, 1989). Perkembangan sulur dan daun yang berlebih harus dikendalikan 

karena sulur dan anakan yang terlalu banyak akan menimbulkan dampak negatif 

pada produksi buah stroberi (Chercuitte et al., 1991 dalam Hytonen, 2009).  

Pengamatan bagian generatif tanaman dilaksanakan bersamaan dengan 

pengamatan pertumbuhan vegetatif. Pengamatan bagian generatif tanaman 

dilakukan pada bunga dan buah. Pada 6 MST hingga sebelum 12 MST masih 

belum ditemukan bunga dan buah (Gambar 9 dan 10). Hal ini terjadi karena 

dilakukan pemangkasan pada setiap bunga dan buah yang ditemukan sebelum 12 

MST. Pemangkasan bunga dan buah sebelum 12 MST adalah agar energi yang 

didapatkan tanaman dapat dipergunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman yang lebih sehat, sehingga pada saat memasuki tahapan pembungaan dan 

pembuahan diharapkan dapat menghasilkan bunga dan buah yang lebih baik. 
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Gamba
r 9. Pertumbuhan bunga tanaman stroberi pada lahan PHT A dan PHT B 

 

 
Gambar 10. Pertumbuhan buah tanaman stroberi pada lahan PHT A dan PHT B 

 

Pemeliharaan tanaman stroberi pada kedua lahan, PHT A dan PHT B, 

menghasilkan tanaman yang sehat, sehingga tidak menurunkan jumlah bunga dan 

buah. Pemberian kompos dan batuan fosfat pada media tanam serta penyemprotan 

dengan KJA pada pembentukan gulud tampaknya menjadikan tanaman lebih 

sehat. Kompos yang diberikan berasal dari kotoran ternak sapi yang telah diolah 

menjadi kompos. Kompos yang ditambahkan pada awal pengolahan tanah 

membantu menyediakan kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Menurut Ridwan 



 
32 

(2006), pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak dapat menghasilkan 

beberapa unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman yang dapat 

mempertahankan produksi tanaman. Bahan organik merupakan sumber unsur 

mineral yang menjadi tersedia bila telah terurai yang dapat dilakukan oleh 

mikroorganisme tanah. Bahan organik juga memiliki manfaat dalam daya 

menjerap air yang dibutuhkan oleh tanaman dalam pertumbuhannya (Harjadi, 

1989). 

Pertumbuhan bunga dan buah tidak terpengaruh oleh pemangkasan daun 

dan penjarangan anakan secara rutin pada lahan PHT B (Tabel 4). Hasil uji t  

menunjukkan bahwa pemangkasan daun dan penjarangan anakan tidak 

menurunkan jumlah bunga dan buah yang tumbuh (Tabel Lampiran 5 dan 6).  

Pertumbuhan bunga dan buah tampaknya dipengaruhi suhu tanah. Suhu tanah  

rata-rata pada lahan PHT B adalah 26,01 oC dan 27,7 oC pada lahan PHT A. 

Kondisi suhu tanah pada lahan PHT A yang lebih tinggi  disebabkan oleh panas 

yang lebih banyak diserap permukaan mulsa plastik hitam, kemudian dipantulkan 

kembali oleh tanah yang terperangkap oleh mulsa plastik. Panas yang 

terperangkap diserap oleh tanah, sehingga suhu tanah menjadi lebih tinggi. 

Sedangkan panas yang terima permukaan mulsa plastik perak pada lahan PHT B 

cenderung dipantulkan kembali ke atmosfer. Penggunaan mulsa perak dapat 

menjaga kondisi suhu tanah cenderung tetap, sehingga bunga dan buah dapat 

tumbuh dengan baik. Hanks (1961) menyatakan bahwa penggunaan mulsa 

memberikan pengaruh yang menguntungkan dan dapat mengendalikan suhu 

tanah. Suhu tanah dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman. Perubahan suhu tanah yang terlalu cepat ternyata tidak menguntungkan 

untuk berbagai proses fisiologi tanaman terutama tahapan pertumbuhan yang 

peka. Tanaman dapat berkembang dan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 5-

35 oC, karena proses fisik dan kimiawi dikendalikan oleh suhu dan kemudian 

proses tersebut mempengaruhi reaksi biologi yang berlangsung dalam tanaman 

(Sutedjo dan Kartasapoetra, 2002). Penggunaan mulsa hitam akan meningkatkan 5 
oF suhu tanah. Berbeda pada penggunaan mulsa perak yang menyebabkan suhu 

tanah turun 2-4 oF pada kedalaman tanah 2-3 inchi (Lantz, 2006). 
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Tabel 4. Rata-rata jumlah bunga dan buah tanaman stroberi pada lahan PHT A 
dan PHT B 

Perlakuan Bunga Buah 

PHT A 

PHT B 

2,3334 a 

2,7813 a 

1,7319 a 

1,8553 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada uji t 5% 

 

Mulsa yang digunakan juga dapat menghalangi penguapan air tanah, 

sehingga memberikan manfaat dalam menjaga agar tanah tidak mudah kehilangan 

air. Sutedjo dan Kartasapoetra (2002) menyatakan bahwa peranan air bagi 

tanaman adalah sebagai pengangkut hara tanaman dari tanah ke tempat 

fotosintesis, mengedarkan hasil fotosintesis dan metabolisme, mempertahankan 

ketegangan sel-sel tanaman sehingga mekanisme dalam tubuh tanaman dapat tetap 

terjamin, dan menjamin keberlangsungan fotosintesa karbohidrat. Air merupakan 

sistem pelarut dari sel dan memberikan suatu medium untuk pengangkutan di 

dalam tanah. Kehilangan air dapat menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan 

defisiensi air yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan perubahan di 

dalam tanah yang tidak dapat kembali dan bisa menyebabkan kematian tanaman 

(Harjadi, 1989). 

 

Produksi Tanaman Stroberi 

Buah stroberi hasil panen dipilah berdasarkan ukuran dan penampakan 

yang dibedakan menjadi kualitas A, B, C dan BS (Tabel 5). Hasil uji t rata-rata 

bobot buah tiap tanaman dengan kualitas A dan B, menunjukkan bahwa bobot 

buah pada lahan PHT B lebih tinggi secara nyata daripada lahan PHT A (Tabel 

Lampiran 7 dan 8). Demikian juga bobot buah sortir (BS) tiap tanaman yang 

menunjukkan bahwa pada PHT B lebih sedikit BS dibandingkan pada lahan PHT 

A (Tabel lampiran 10). Sedangkan rata-rata bobot buah kualitas C dan bobot buah 

tiap tanaman secara keseluruhan pada lahan PHT B tidak berbeda secara nyata 

dengan lahan PHT A (Tabel Lampiran 9 dan 11). 
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Tabel 5. Rata-rata bobot buah pada setiap tanaman stroberi yang dipilah 
berdasarkan  penampakan  dan  bobot (gram)  di lahan  PHT A  dan 
PHT B 

Perlakuan Kualitas A Kualitas B Kualitas C BS Jumlah 

PHT A 

PHT B 

0,081 a 

0,187 b 

0,566 a 

0,733 b 

0,862 a 

0,883 a 

0,856 b 

0,640 a 

2,365 a 

2,442 a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan hasil berbeda nyata pada uji t 5% 

 

Hasil panen menunjukkan bahwa keseluruhan bobot buah stroberi kualitas 

A dan B yang telah dipanen pada lahan PHT B lebih baik dibandingkan pada 

lahan PHT A (Tabel 6). Total bobot buah BS pada lahan PHT A lebih banyak 

daripada lahan PHT B. Sedikitnya total bobot buah BS tampaknya disebabkan 

oleh penggunaan mulsa plastik perak yang lebih baik daripada mulsa hitam dalam 

mengurangi tingkat kerusakan buah akibat suhu yang terlalu panas pada 

permukaan mulsa. Panas yang lebih tinggi pada permukaan mulsa plastik hitam 

mengakibatkan buah menjadi lebih banyak yang rusak, sehingga BS yang 

dihasilkan pada lahan PHT A lebih banyak dibandingkan lahan PHT B. Hasil 

panen keseluruhan menunjukkan bahwa bobot buah pada perlakuan PHT B 

(40.640) lebih baik daripada PHT A (39.349). Jumlah bobot buah yang lebih 

tinggi pada PHT B daripada PHT A, tampaknya karena pengaruh penggunaan 

mulsa plastik perak. Bobot buah yang lebih banyak juga didapatkan dari tanaman 

stroberi di Maryland Amerika Serikat dengan mulsa perak (792 g) pada penelitian 

yang dilakukan oleh Lantz (2006)  dibandingkan pada lahan dengan mulsa mulsa 

hitam (689 g) dan mulsa transparan (743 g). 

Tabel 6. Bobot buah kualitas a,b,c, dan buah sortir hasil panen tanaman stroberi 
yang dipilah berdasarkan penampakan dan bobot (gram) pada PHT A 
dan PHT B 

Perlakuan Kualitas A Kualitas B Kualitas C BS Jumlah 

PHT A 

PHT B 

1.340 

3.110 

9.410 

12.190 

14.349 

14.690 

14.250 

10.650 

39.349 

40.640 

Keterangan : BS = Buah Sortir 
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Peningkatan bobot buah pada lahan PHT B tampak lebih baik 

dibandingkan dengan Lahan PHT A (Gambar 11 dan 12). Peningkatan yang 

terjadi pada lahan PHT B cenderung lebih konstan dibandingkan dengan lahan 

PHT A. Hal ini disebabkan karena penjarangan pada lahan PHT B dilakukan 

terhadap buah yang tumbuh tidak normal, sehingga buah yang tumbuh dapat 

dipanen seluruhnya. Sedangkan pada lahan PHT A, penjarangan dilakukan 

terhadap bunga sekunder yang tumbuh. Penjarangan terhadap bunga ini dapat 

menyebabkan buah yang tumbuh tidak dapat dipanen karena mengalami 

kerusakan pada saat pertumbuhannya. 
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Gambar 11. Bobot buah stroberi setiap panen yang dipilah berdasarkan 
penampakan dan kualitas di lahan PHT A  
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Gambar 12. Bobot buah stroberi setiap panen yang dipilah berdasarkan 
penampakan dan kualitas di lahan PHT B 
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Analisis Usaha Stroberi 

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dan tingkat keuntungan dalam 

usaha budidaya stroberi yang akan diperoleh, merupakan sebuah analisis usaha 

tani. Besaran biaya dan harga yang disajikan dalam analisis usaha tani stroberi 

ditentukan berdasarkan biaya dan harga yang berlaku di Kota Batu pada saat 

penelitian dilaksanakan. Biaya dan harga untuk budidaya tanaman stroberi 

disesuaikan dengan lahan seluas satu hektar dengan waktu musim tanam selama 

satu tahun (Tabel 7).  

Total pembiayaan pada budidaya tanaman stroberi di lahan PHT B 

(Rp.295.883.500,00) lebih rendah daripada lahan PHT A (Rp.296.127.500,00). 

Keuntungan yang diperoleh dari lahan PHT B lebih tinggi (Rp.54.343.542/bulan) 

daripada lahan PHT A (Rp.54.343.542/bulan). Keuntungan yang lebih besar pada 

lahan PHT B karena total produksi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan 

lahan PHT A. 

Break event point (BEP) pada lahan PHT A berada di kisaran harga Rp. 

15.615/kg. Hal ini berarti bahwa pada saat harga buah stroberi dijual dengan harga 

Rp. 15.615/kg, maka petani tidak akan mengalami kerugian dan juga tidak 

mendapatkan keuntungan atas usahanya. Demikian juga pada lahan PHT B yang 

kisaran BEP berada pada hasil panen 0,2674 kg/tanaman. Pada hasil panen 

sebanyak 0,2674 kg/tanaman, maka petani tidak akan mendapatkan keuntungan 

dan juga tidak mengalami kerugian. 

Untuk menilai kelayakan sebuah usaha digunakan perbandingan antara 

pendapatan dan biaya produksi yang merupakan sebuah benefit cost ratio (BCR). 

Berdasarkan BCR, diketahui bahwa pada lahan PHT A dan PHT B menghasilkan 

keuntungan sebesar 3,2022 dan 3,2286 kali lipat dari modal usaha yang 

dikeluarkan. Dengan analisa BCR yang diperoleh, membuktikan bahwa budidaya 

stroberi secara PHT layak untuk diterapkan. 
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Tabel 7. Ananlisis usaha budidaya tanaman stroberi pada lahan PHT A dan PHT 
B yang disetarakan dengan luas 1 ha (Rupiah) 

Komponen biaya tiap ha PHT A PHT B 
Biaya investasi Peralatan 

Instalasi air 
Pipa 1000  m  
Selang air 500 m  

Alat pertanian 
Diesel  
Knapsack sprayer 6 buah  

Instalasi listrik 
Alat pembuat nutrisi 6 buah 

Total biaya investasi 
Biaya Tetap 

Sewa tanah selama 1 tahun 
Bibit stroberi 40.000  
Mulsa plastik 16 gulung  

Total biaya tetap 
Biaya Tidak Tetap 

Pupuk Kompos 40 kg/m 
Batuan fosfat 2 ton /Ha 
Nutrisi 

NPK 4 g/tan/bln 
Teh Kompos 

Pestisida 
Ekstrak mimba 10 botol 
Agen Hayati 
Ekstrak serah wangi 

Air Rp. 400.000/bln 
Listrik Rp.125.000/bln 
Tenaga Kerja 13 org @ 18.500/hr 
Gaji Pegawai kebun 1 org  
Lain-lain 

Total biaya tidak tetap 
Pendapatan dan Keuntungan 

Pendapatan = Harga x Produksi 
 
 
Keuntungan =Pendapatan – Total biaya 
produksi 

 
 
Break Event Point (BEP) 

BEP Produksi = Total produksi/jml tan 
BEP Harga = biaya prod / produksi 
Benefit Cost Ratio (BCR) = 
Pendapatan/ biaya 

5.000.000
    2.250.000

    3.000.000
    1.500.000
    3.000.000
       900.000
  15.650.000

    5.000.000
120.000.000
    4.000.000
129.000.000

    4.000.000
    2.000.000

  60.000.000
    3.000.000

       600.000
    2.250.000

4.800.000
1.500.000

61.327.500
  12.000.000
    5.147.750

  151.477.500

= 50.000/kg x  
   18965 kg/th 
=948.250.000/th 
= 948.250.000 -  

296.127.500 
=652.122.500/th 
=54.343.542/bln 

= 0.2654 kg/tan 
= 15.615/kg 
 
= 3,2022 

5.000.000
2.250.000

3.000.000
1.500.000
3.000.000

900.000
15.650.000

5.000.000
120.000.000

4.000.000
129.000.000

4.000.000
2.000.000

60.000.000
3.000.000

600.000
1.250.000

765.000
4.800.000
1.500.000

61.327.500
12.000.000
5.123.350  

    151.233.500

= 50.000/kg x    
   19106 kg/th 
=955.300.000/th 
= 955.300.000 - 

295.883.500 
=659.416.500/th 
=54.951.375/bln 

= 0.2674 kg/tan 
= 15.486/kg 
 
= 3,2286 
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Pembahasan Umum 

 Kusuma Agrowisata sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

pertanian yang membudidayakan tanaman stroberi berupaya untuk menghasilkan 

produksi buah yang baik dan sehat. Budidaya pertanian melalui prinsip tanaman 

sehat dalam PHT diterapkan untuk mencapai produksi yang diinginkan. Populasi 

dan intensitas serangan hama Aphids sp. diharapkan dapat dikendalikan melalui 

penerapan teknologi PHT. Hal lain yang ingin dicapai melalui penerapan PHT 

adalah menurunkan penggunaan bahan kimia dalam budidaya stroberi, sehingga 

dampak negatif bagi lingkungan dapat dihindarkan. 

 Dalam penelitian ini diketahui bahwa populasi Aphids sp. pada tanaman 

stroberi yang dikelola dengan menggunakan teknologi PHT tidak menimbulkan 

kerusakan. Populasi Aphids sp. pada lahan PHT A dan PHT B menunjukkan 

tingkat yang berbeda. Populasi pada Lahan PHT A lebih tinggi dibandingkan pada 

lahan PHT B. Penggunaan mulsa plastik perak, pestisida nabati ESW dan 

pemangkasan daun serta penjarangan anakan secara rutin untuk mangupayakan 

tanaman sehat tampaknya dapat mengendalikan populasi Aphids sp. pada 

pertanaman stroberi. 

 Pertumbuhan pada tanaman stroberi yang meliputi jumlah daun, anakan, 

bunga dan buah tidak berbeda secara statistik pada lahan PHT A dan PHT B, 

meskipun pemangkasan daun dan penjarangan anakan pada lahan PHT B 

dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali untuk mengurangi pertumbuhan daun 

dan anakan yang berlebih. Pemangkasan daun dan penjarangan anakan 

berpengaruh pada rata-rata pertumbuhan tanaman stroberi di lahan PHT B, yang 

lebih rendah dibandingkan di lahan PHT A. Pembatasan jumlah daun dan anakan 

pada kedua lahan dimaksudkan agar energi yang dihasilkan dapat dipergunakan 

tanaman stroberi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan generatif tanaman. 

 Jumlah bobot buah stroberi yang dihasilkan secara keseluruhan dalam 

penelitian ini tidak berbeda antara lahan PHT A dan PHT B. Perbedaan produksi 

terjadi pada bobot buah stroberi setelah dipilah berdasarkan ukuran dan 

penampakan. Pemilahan buah dibedakan menjadi kualitas A, B, C dan BS. Secara 

statistik, buah stroberi kualitas A dan B pada lahan PHT B lebih tinggi 

dibandingkan dengan lahan PHT A, sedangkan hasil produksi kualitas C tidak 
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berbeda pada kedua lahan. Produksi buah BS pada lahan PHT A lebih tinggi 

dibandingkan lahan PHT B yang menunjukkan bahwa lebih banyaknya buah yang 

rusak atau penampilannya jelek.  

 Setelah budidaya tanaman stroberi pada kedua lahan yang dikelola untuk 

mengupayakan tanaman sehat melalui teknik PHT B dianalisis usaha tani 

menunjukkan bahwa budidaya ini layak untuk dilaksanakan karena nilai benefit 

cost ratio (BCR) yang didapatkan menunjukkan bahwa keuntungannya lebih 

tinggi 3,2286 kali lipat biaya yang dikeluarkan. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Penerapan budidaya tanaman sehat dengan menggunakan mulsa plastik 

perak, pemangkasan daun dan penjarangan anakan, aplikasi pestisida ekstrak 

sereh wangi dan pemberian pupuk bertahap pada perlakuan  PHT B dapat 

mengendalikan populasi Aphids sp., lebih rendah daripada praktik budidaya PHT 

A. Tidak ditemukannya gejala serangan Aphids sp. pada tanaman stroberi di kedua 

lahan PHT A dan PHT B menunjukkan bahwa penerapan budidaya tanaman sehat 

sebagai salah satu prinsip PHT dapat mengendalikan populasi Aphids sp., 

sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan secara ekonomi. 

Pertumbuhan tanaman stroberi dilihat dari jumlah daun, anakan , bunga 

dan buah, tidak berbeda pada kedua praktik PHT A dan PHT B. Namun, produksi 

buah dengan kualitas yang lebih baik terdapat pada lahan PHT B karena buah 

dengan kualitas A dan B lebih banyak serta rata-rata buah yang rusak lebih sedikit 

daripada lahan PHT A. 

Budidaya tanaman stroberi sehat yang diterapkan pada lahan PHT B masih 

layak dilaksanakan. Selain dapat mengurangi penggunaan pestisida kimai, praktik 

PHT B secara ekonomi menguntungkan petani, terlihat dari analisis usaha tani 

stroberi yang menunjukkan benefit cost ratio (BCR) budidaya stroberi PHT B 

adalah 3,2286 kali lipat dari modal usaha. 

 

Saran 

 Penerapan budidaya tanaman sehat dalam prinsip PHT merupakan suatu 

strategi dalam budidya agar  tanaman  lebih sehat, terhindar dari serangan 

organism pengganggu tumbuhan (OPT) dan memiliki produksi yang tinggi. 

Penerapan PHT membutuhkan perhatian dan kesabaran yang lebih serta 

pengembangan praktik budidaya yang dinamis.  

 Dalam budidaya stroberi yang memiliki nilai ekonomi tinggi masih perlu 

diteliti lebih lanjut tentang jenis OPT lain, meski dalam penelitian ini OPT 

tersebut tidak menimbulkan kerugian secara nyata. 
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Gambar lampiran 1. Lahan percobaan PHT A (gulud dengan mulsa hitam) dan 

PHT B (gulud dengan mulsa perak) 
 

 
Gambar lampiran 2. Hasil panen buah stroberi 

 

 
ba c

Gambar lampiran 3. Buah stroberi yang dipilah berdasarkan penampakan dengan 
kualitas (a) A, (b) B dan (c) C 
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Tabel Lampiran 1. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap 
populasi imago Aphids sp. pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 36 36 
Rata-rata 7,391493056 2,92795 
Keragaman 31,275 5,1106 
derajat bebas 
galat baku 

35 
0,93193 

35 
0,37683 

t Stat  4,439819  
t Tabel 1,966667  

 

Tabel Lampiran 2. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap 
populasi nimfa Aphids sp. pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 36 36 
Rata-rata 11,3539 4,0081 
Keragaman 62,1389 21,53 
derajat bebas 
galat baku 

35 
1,31387 

35 
0,77325 

t Stat  4,818825  
t Tabel 1,966667  

 

Tabel Lampiran 3. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap jumlah 
daun pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 19 19 
Rata-rata 15,46546 12,822368 
Keragaman 80,4116 41,6275 
derajat bebas 
galat baku 

18 
1,78315 

18 
1,48006 

t Stat  1,14053  
t Tabel 2,0294  
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Tabel Lampiran 4. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap jumlah 
anakan pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 19 19 
Rata-rata 1,588816 1,166118 
Keragaman 0,56318 0,54146 
derajat bebas 
galat baku 

18 
0,17222 

18 
0,16894 

t Stat  1,75306  
t Tabel 2,0294  

 
 
Tabel Lampiran 5. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap jumlah 

bunga pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 19 19 
Rata-rata 2,333882 2,78125 
Keragaman 5,21431 8,88553 
derajat bebas 
galat baku 

18 
0,52389 

18 
0,6841 

t Stat  0,5193  
t Tabel 2,0294  

 

Tabel Lampiran 6. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap jumlah 
buah pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 19 19 
Rata-rata 1,731908 1,855263 
Keragaman 3,50947 3,96465 
derajat bebas 
galat baku 

18 
0,4299 

18 
0,45691 

t Stat  0,1967  
t Tabel 20294  

 

 

 

 

 



 
47 

Tabel Lampiran 7. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap 
produksi buah stroberi kualitas A pada lahan PHT A dan 
PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 40 40 
Rata-rata 33,5 77,75 
Keragaman 0,006973 0,02641 
derajat bebas 
galat baku 

39 
5,49242 

39 
10,6893 

t Stat  3,682034  
t Tabel 1,994  

 

Tabel Lampiran 8. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap 
produksi buah stroberi kualitas B pada lahan PHT A dan 
PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 40 40 
Rata-rata 235,25 304,75 
Keragaman 0,084602 0,191549 
derajat bebas 
galat baku 

39 
19,13175 

39 
28,78743 

t Stat  2,010703  
t Tabel 1,994  

 

Tabel Lampiran 9. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap 
produksi buah stroberi kualitas C pada lahan PHT A dan 
PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 40 40 
Rata-rata 358,725 367,25 
Keragaman 0,30545 0,418421 
derajat bebas 
galat baku 

39 
36,35241 

39 
42,54709 

t Stat  0,152335  
t Tabel 1,994  
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Tabel Lampiran 10. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap 
produksi buah stroberi BS pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 40 40 
Rata-rata 356,25 266,25 
Keragaman 0,199482 0,166915 
derajat bebas 
galat baku 

39 
29,37749 

39 
26,87265 

t Stat  2,2604959  
t Tabel 1,994  

 

Tabel Lampiran 11. Hasil analisis statistika dengan uji t (α = 0.05) terhadap total 
produksi buah stroberi pada lahan PHT A dan PHT B 

 PHT A PHT B 
Jumlah data 40 40 
Rata-rata 983,725 1016 
Keragaman 0,960394 1,807968 
derajat bebas 
galat baku 

39 
64,45967 

39 
88,44204 

t Stat  0,294911  
t Tabel 1,994  
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Tabel Lampiran 12. Bobot buah stroberi setiap panen pada lahan PHT A dan PHT B  
No.  PHT A (gram) PHT B (gram) 

  A  B C BS Jumlah  A B C BS Jumlah 
1. 15 80 170 90 355 15 160 180 40 395 
2. 0 120 140 80 340 15 150 180 70 415 
3. 20 120 140 90 370 20 170 160 60 410 
4. 40 100 9 90 239 10 160 140 80 390 
5. 0 140 160 100 400 10 180 170 120 480 
6. 0 180 150 90 420 20 140 180 60 400 
7. 20 60 230 90 400 40 80 200 70 390 
8. 20 140 60 330 550 60 100 210 60 430 
9. 60 130 50 360 600 100 110 130 90 430 

10. 90 60 100 350 600 80 60 100 170 410 
11. 90 60 80 440 670 100 80 90 170 440 
12. 110 230 80 350 770 90 130 50 210 480 
13. 0 350 250 300 900 200 260 120 250 830 
14. 90 150 210 690 1140 40 200 0 490 730 
15. 0 200 260 840 1300 10 300 110 400 820 
16. 0 240 350 420 1010 50 280 280 300 910 
17. 20 200 340 410 970 40 160 250 300 750 
18. 15 180 250 360 805 20 300 310 300 930 
19. 40 210 430 320 1000 20 260 280 180 740 
20 30 180 360 450 1020 0 260 390 330 980 
21. 40 240 380 380 1040 40 160 360 290 850 
22. 20 300 340 410 1070 90 300 410 310 1110 
23. 70 410 650 650 1780 110 260 460 500 1330 
24. 0 80 640 320 1040 80 320 530 290 1220 
25. 20 290 590 360 1260 120 490 560 270 1440 
26. 0 200 400 500 1100 100 340 490 270 1200 
27. 50 260 250 540 1100 70 340 390 310 1110 
28. 100 370 460 210 1140 80 350 400 290 1120 
29. 0 380 390 410 1180 40 460 400 310 1210 
30. 50 530 270 300 1150 0 420 480 320 1220 
31. 0 200 600 400 1200 180 500 350 410 1440 
32. 40 250 340 600 1230 0 410 370 380 1160 
33. 0 400 560 360 1320 100 460 320 380 1260 
34.. 90 250 500 250 1090 150 320 500 190 1160 
35. 50 370 710 200 1330 150 700 730 240 1820 
36. 100 490 1000 500 2090 200 850 900 240 2190 
37. 20 300 700 240 1260 150 300 1300 400 2150 
38. 0 210 380 760 1350 310 400 1010 1000 2720 
39. 0 340 630 350 1320 120 600 580 210 1510 
40. 30 410 740 260 1440 80 670 620 290 1660 

Jumlah 1340 9410 14349 14250 39349 3110 12190 14690 10650 40640 
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