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•Kebijakan pemerintah yang dituang dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 1992 Tentang Budidaya
Tanaman menetapkan bahwa perlindungan tanaman
dilaksanakan dengan sistim Pengendalian Hama
Terpadu (PHT). Pengendalian Hama terpadu adalah
suatu cara pengendalian OPT dengan memadukan
dua atau lebih cara pengendalian yang kompetibel
dan saling menguntungkan ditinjau dari segi
ekonomi, sosial dan ekologi.

PENDAHULUAN



MENGAPA MUTU PRODUKSI 
KOPI JELEK ??



• Salah satu penyebab menurunnya hasil
produksi kopi adalah Hama Penggerek Buah
Kopi/ PBKo (Hypothenemus hampei).

• Hama ini jika tidak segera dikendalikan
serangannya akan semakin berat dan
semakin meluas serta menimbulkan
kehilangan hasil yang tinggi.



•KERUSAKAN

- Biji busuk atau berlubang sehingga menyebabkan
produksi kopi baik kuantitas maupun kualitasnya
menjadi menurun.

- Pada serangan berat apat menurunkan kehilangan
hasil hingga 60 %



• Lebih lanjut pasal 22 ayat 1 Undang-undang
tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan
perlindungan tanaman tidak boleh
menggunakan sarana dan cara yang dapat
mengganggu kesehatan atau mengancam
keselamatan manusia, menimbulkan
gangguan dan kerusakan sumber daya alam
dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam
pelaksanaan PHT, diutamakan menggunakan
musuh alami (pengendalian hayati)



PENGENDALIAN HAMA TERPADU
HAMA PENGGEREK BUAH KOPI

1. PETIK BUBUK AWAL PANEN

•Memetik semua buah-buah yang 
terserang hama PBKo pd awal 
panen, minimal satu kali dalam 
sebulan lalu dikumpulkan dan 
dibenamkan ke dalam tanah.

•Buah-buah yang masih bisa 
dimanfaatkan perlu direndam 
dalam air panas + 5 menit untuk 
mematikan hama PBKo.



• Pemetikan seluruh buah pada akhir panen 
termasuk buah-buah yang masih muda.

• Buah-buah yang masih muda dan yang terserang 
dibenamkan ke dalam tanah.

3. LELESAN

•Mengumpulkan semua buah yang gugur, baik karena 
pemetikan maupun karena sudah tua, kemudian 
dibenamkan ke dalam tanah.

2. RAMPASAN



• Membersihkan gulma di sekeliling tanaman.  Gulma 
merupakan tempat  berlindung imago hama PBKo. 

4. SANITASI



• Pemangkasan dilakukan dengan memangkas semua 
cabang dan ranting yang tua/kering, wiwilan, 
cabang yang tumpang tindih, cabang balik dan 
cabang-cabang yang tidak produktif.

• Pemangkasan dilakukan setelah panen besar.

5. PEMANGKASAN



6.  Pemupukan

• Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik.

• Pupuk organik dapat berasal dari daun-daun 
kopi kering, sisa-sisa  kulit buah kopi dan 
sortiran biji-biji kopi terserang yang telah 
dikomposkan.



5. 

•Jamur B. bassiana 
merupakan  musuh alami 
/patogen hama  yang 
dapat menyeba-bkan 
penyakit dan mematikan 
hama PBKo.

7. PENGENDALIAN DENGAN Beauveria bassiana



•Klasifikasi APH Trichoderma:
Filum : Ascomycota
Kelas : Deuteromycetes
Ordo : Moniales
Genus : Beauveria
Species : Beauveria bassiana

Pertumbuhan APH Beauveria bassiana dalam
media membentuk koloni putih seperti kapas.
Konidiofor yang bercabang-cabang seperti zig-zag
dan pada ujungnya pada berbentuk spora (konidia).

PENGENALAN APH   Beauveria bassiana



 Konia bersel satu, berbentuk bulat sampai
oval, hialin berukuran 2-3 mikron.

 Hyfa B bassiana hialin koloni nya berwarna
putih dan beruran 2-4 mikron

 Agensia hayati B. bassiana merupakan
patogen serangga yang dapat mematikan
beberapa hama perkebunan.



•Spora B. bassiana menempel pada tubuh serangga,
pada kelembaban yang sesuai spora tumbuh , dan
melakukan penetrasi pada kuti-kula

•Hyfa mengeluarkan enzim kitinase , lipase dan
proteinase yang dapat mneguraikan kuti-kula
serangga.

MEKANISME PENGINFEKSIAN Beauveria bassiana



• Dalam tubuh serangga hifa dari APH B bassiana
berkembang, yang selanjutnya memasuki pembuluh
darah dan menghasilkan beberapa toksin seperti
Beauverin , Beauverolides dan asam Oxalat ,
toksin-toksin tersebut menyebabkan terjadinya
kenaokan Ph darah , pengumpulan darah,
terhentinya peredaran darah serangga sehingga
menyebabkan kematian serangga .



1. Kesterilan biakan

Biakan harus steril. 

2. Umur biakan

Umur biakan APH Beauveria yang paling 
baik adalah 8 – 10 hari, dimana jamur
menghasilkan spora maksimum.

Umur biakan menentukan mutu spora.

SYARAT-SYARAT PENYEMPROTAN APH 

Beauveria bassiana



3.  Alat dan bahan yang digunakan

•APH B. bassiana

•Alat semprot

•Timba

•Saringan

•Deteerjen

•Air

4.Dosis

•Dosis yang digunakan : 2 kg/hektar dengan
volume semprot 300 liter air



5. Cara Membuat Larutan

• Timbang APH B. bassiana sebanyak 100 gram

• Buat larutan inti

- Masukkan air ke dalam timba sebanyak 5 

liter, tambahkan deterjen sebanyak 2 gram lalu
larutkan hingga rata.

- Masukkan APH B. bassiana dalam saringan, 

remas dalam air hingga spora larut semuanya.

• Masukkan larutan spora ke dalam alat semprot, 
tambahkan air hingga penuh.



6. Target semprot

•Semprotkan larutan pada buah, 
batang/cabang , daun dan pada piringan
tanaman.

7. Waktu semprot

• Waktu semprot yang paling baik adalah sore  
hari.

8. Ulangan semprot

• Ulangan semprot yang paling baik dilakukan
7 hari sekali. 



9. Monitoring dan evaluasi

Monitoring  dilakukan untuk menghitung :

•Persentase serangan Hama

- Sebelum dan sesudah aplikasi.

•Persentase Biji Sehat dan Biji terserang

- Sebelum dan sesudah aplikasi



• Dengan cara menyemprot larutan Jamur B. bassiana ke 
seluruh dompolan buah kopi, pada daun, batang dan 
cabang serta disekitar piringan tanaman kopi.

•Dosis : 2 Kg/Ha dengan volume semprot 300 Liter air.

Aplikasi  Beauveria bassiana



Isolat B. bassiana

Inokulasi media Peremasan Media

Sterilisasi MediaBuah kopi yang 
terinfeksi B bassiana

Cara Perbanyakan Agensia Hayati

Proses sporolasi



Siap Panen

Inkubasi jamur
B bassiana pada rak

B bassiana di kering
anginkan

B bassiana siap pakai



TERIMA KASIH


