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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan populasi hama thrips pada 

tanaman cabai (Capsicum spp.) pada musim hujan 2017/2018 di tiga wilayah kecamatan, 

kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari - Maret 2018 di 

Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba; Desa Saruk, Kecamatan Masbagik dan Desa 

Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan melakukan pengamatan di lapangan yang dilakukan dengan 

pemasangan perangkap. Perangkap yang diguanakan yaitu yellow trap. Pemasangan 

perangkap dilakukan secara zig-zag pada pertanaman cabai. Hasil penelitian menunjukkan 

hama Thrips spp. yang didapatkan memiliki nilai kelimpahan berbeda-beda di setiap desa 

penelitian. Nilai kelimpahan populasi serangga hama thrips secara kumulatif yang 

didapatkan di Desa Bebidas sebesar 52,88 individu/are dengan rata-rata populasi 60,43 

ekor, di Desa Saruk sebesar 57,75 individu/are dengan rata-rata populasi 66 ekor dan di 

Desa Suryawangi sebesar 60,38 individu/are dengan rata-rata populasi 69 ekor. 
 
Kata Kunci : Thrips, perangkap, kelimpahan 

 

ABSTRACT 

 This research aims is to know the abundance of thrips pest populations on chili 

plants (Capsicum spp.) during a 2017/2018 rainy season in three sub-districts of East 

Lombok. This research was conducted from January - March 2018 in Bebidas Village, 

Wanasaba Sub-District; Saruk Village, Sub-District Masbagik and Suryawangi Village, 

Labuhan Haji Sub-District. The method used in this study is descriptive method by making 

observations in the field conducted by trapping. The trap used is the yellow trap. The 

installation of traps is carried out zigzagically on the chili plantations. The research 

showed that Thrips spp. which was found to have different abundance values in each study 

village. The cumulative population of thrips insect population abundance obtained in 

Bebidas Village was 52.88 individuals/are with an average population of 60,43 tail, in 

Saruk Village at 57.75 individuals/are with an average population of 66 tail and in 

Suryawangi Village at 60.38 individuals/are with an average population of 69 tail.  
 

Keyword : Thrips, trap, abundance 
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PENDAHULUAN  

Cabai adalah salah satu jenis sayuran penting yang dibudidayakan secara komersial 

di daerah tropis. Cabai dapat dipasarkan, baik dalam bentuk segar maupun olahan. 

Kegunaannya sebagian besar untuk konsumsi rumah tangga dan sebagian diekspor ke 

negara-negara beriklim dingin dalam bentuk kering (Santika, 2008). 

Cabai sebagai bumbu yang dikonsumsi sehari-hari mengandung berbagai zat yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan terbanyak dalam cabai rawit segar adalah Vitamin A 

sebanyak 11.050 IU per 100g bahan, hal ini dibuktikan oleh seorang pakar dari Nigeria 

yang telah melakukan penelitian terhadap kandungan zat-zat dalam buah cabai. Buah cabai 

selain mengandung Vitamin A juga mengandung beberapa zat seperti Energi, Protein, 

Lemak, Karbohidrat, Kalsium, Fosfor dan Vitamin C (Amin, 2007). 

Cabai merah (Capsicum annuum L.) merupakan komoditas sayuran yang memiliki 

nilai ekonomis cukup tinggi. Kebutuhan cabai terus meningkat setiap tahun sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri yang membutuhkan bahan 

baku cabai (Subagyono, 2010). 

Kekurangan pasokan pada waktu-waktu tertentu salah satunya disebabkan oleh 

kurangnya perencanaan budidaya tanaman cabai. Petani gagal memprediksi keadaan iklim 

sehingga tidak bisa mengantisipasi dengan cara tanam yang sesuai dengan keadaan 

lingkungan. Tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik sangat bergantung pada kondisi 

lingkungannya seperti suhu, curah hujan, dan kelembaban. Pengaruh perubahan iklim 

terhadap produksi tanaman cabai terlihat pada penelitian yang dilakukan dengan melihat 

petani yang menanama cabai di kecamatan Pagu, Kediri yang menyebutkan penurunan 

rata-rata produksi cabai rawait pada tahun 2009 yang mencapai 1.237 kg, turun menjadi 

615 kg pada tahun 2010 (Maulidah dkk, 2012). 

Pasokan cabai yang berkurang juga dapat disebabkan karena berkurangnya 

produktivitas tanaman, berkurangnya produktivitas tanaman ini dapat disebabkan oleh 

gangguan hama. Menurut BPTP JAMBI (2014) terdapat beberapa hama penting yang 

dapat menyerang tanaman cabai di antaranya yaitu : Thrips ( Thrips parvispinus Karny), 

Lalat Buah (Bactrocera sp.), Kutu Kebul (Bemisia tabaci), Kutu Daun Persik (Myzus 

persicae), Kutu Daun (Aphididae), dan Tungau (Polyphagotarsonemus latus dan 

Tetranychus sp.). Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, perlu 

dilakukan atau diadakannya penanaman cabai tidak hanya pada musim kemarau saja 



melainkan juga pada musim hujan. Akan tetapi penanaman cabai pada musim penghujan 

dikhawatirkan akan terdapat gangguan hama seperti gangguan hama yang dapat menjadi 

pembawa penyakit pada tanaman seperti thrips. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian 

atau penelitian tentang kelimpahan hama thrips pada tanaman cabai di musim hujan. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan yang dilakukan dengan pemasangan perangkap. 

Perangkap yang diguanakan yaitu yellow trap. Pemasangan perangkap dilakukan secara 

zig-zag pada tanaman cabai. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2018 

yang dilakukan di tiga Desa, yaitu: di Bebidas, Kecamatan Wanasaba; di Saruk, 

Kecamatan Masbagik dan di Suryawangi, Keamatan. Labuhan Haji. Penelitian dilanjutkan 

di Laboratotium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Mataram. 

Pelaksanaan penelitian meliputi Penentuan lokasi, pemasangan perangkap, 

pengamatan yang dilakukan dengan rentan satu minggu sekali dan identifiksai hama thrips 

yang dilakukan sampai tingkat familia dengan bantuan buku identifikasi serangga Borror, 

dkk (1992) dan Sartiami (2008). Parameter yana diamati yaitu: kelimpahan populasi hama 

thrips yang diperoleh dan populasi hama thrips dengan menghitung rata-rata dari populasi 

hama thrips tersebut. 

Kelimpahan  

1. Kelimpahan Jenis 

 Menurut Suin (2012) dalam Nurrohman (2016). 

Ki =
jumlah individu jenis A

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ/𝑙𝑢𝑎𝑠/𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 

2.  Kelimpahan Relatif 

 Menurut Suin (2012) dalam Nurrohman (2016). 

Kr =
𝐾 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐴

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
× 100% 

3. Kelimpahan Kumulatif  

Kelimpahan kumulatif merupakan kelimpahan yang dihasilkan dari penjumlahan 

dari nilai kelimpahan jenis 

Kk = 𝐾𝑖𝑎 + 𝐾𝑖𝑏 + ⋯ + 𝐾𝑖𝑛 



Rata-rata populasi serangga hama 

𝑃 =
𝑛

𝑁
    

Keterangan: P = Populasi serangga hama 

          n = Jumlah serangga hama yang ditemukan 

N = Jumlah pengambilan sampel 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kelimpahan Populasi Hama Thrips 

Tabel 1. Kelimpahan populasi hama thrips yang didapatkan di desa Bebidas, kecamatan 

Wanasaba. 

No Familia Genus Pengamatan 

Jumlah 

(ekor) 

Ki 

(individu/are) Kr (%) 

1 Thripidae 

Scirtothrips sp. 

1 5 

15,88 

 

30,02 

 

  2 9 

  3 13 

  4 15 

  5 24 

  6 29 

  7 32 

 
 Jumlah (ekor) 127   

2  

Thrips sp. 

1 6 

17,38 

 

32,86 

 

  2 11 

  3 14 

  4 16 

  5 26 

  6 29 

  7 37 

 
 Jumlah (ekor) 139   

3 Aelothripidae 

Mymarothrips sp. 

1 8 

19,63 

 

37,12 

 

  2 3 

  3 18 

  4 20 

  5 29 

  6 30 

  7 49 

  Jumlah (ekor) 157   
Total  423 52,88 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Kelimpahan populasi hama thrips yang didapatkan di desa Saruk, kecamatan 

Masbagik. 

No. Familia Genus  Pengamatan 

Jumlah 

(ekor) 

Ki 

(individu/are) Kr (%) 

1 Thripidae 

Heliothrips sp. 

1 1 

6,63 

 

11, 47 

 

  2 5 

  3 8 

  4 0 

  5 10 

  6 14 

  7 15 

  Jumlah (ekor) 53   
2  

Scirtothrips sp. 

1 6 

15,38 

 

26,62 

 

  2 15 

  3 14 

  4 16 

  5 21 

  6 32 

  7 19 

  Jumlah (ekor) 123   
3  

Thrips sp. 

1 6 

17,50 

 

30,30 

 

  2 14 

  3 15 

  4 17 

  5 25 

  6 37 

  7 26 

  Jumlah (ekor) 140   
4 Aelothripidae 

Mymarothrips sp. 

1 9 

18,25 

 

31,60 

 

  2 15 

  3 17 

  4 18 

  5 24 

  6 40 

  7 23 

  Jumlah (ekor) 146   
Total 462 57,75 100 

  



Tabel 3. Kelimpahan populasi hama thrips yang didapatkan di desa Suryawangi, 

kecamatan Labuhan Haji. 

No. Familia Genus  Pengamatan 

Jumlah 

(ekor) 

Ki 

(individu/are) Kr (%) 

1 Tripidae 

Scirtothrips sp. 

1 14 

18,88 

 

31,26 

 

  2 14 

  3 14 

  4 16 

  5 28 

  6 30 

  7 35 

 
 Jumlah (ekor) 151   

2  

Thrips sp. 

1 14 

19,50 

 

32,30 

 

  2 16 

  3 15 

  4 17 

  5 25 

  6 37 

  7 32 

 
 Jumlah (ekor) 156   

3 Aelothripidae 

Mymarothrips sp. 

1 14 

22,00 

 

36,44 

 

  2 16 

  3 18 

  4 21 

  5 28 

  6 41 

  7 38 

  Jumlah (ekor) 176   
Total 483 60,38 100 

Keterangan :   Ki        = kelimpahan jenis 

Kr        = kelimpahan relatif  
 
 
 Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tiga lokasi didapatkan 

hasil kelimpahan populasi yang berbeda pada setiap lokasi. Hasil pengamtan yang telah 

dilakukan diduga mendapatkan beberapa genus thrips yaitu Scirtothrips sp., Thrips sp., 

Mymarothrips sp. dan Heliothrips sp. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa di Desa 

Bebidas, Kecamatan Wanasaba hama thrips genus Mymarothrips sp memiliki kelimpahan 

jenis tertinggi yaitu sebesar 19,63 individu/are, dengan nilai kelimpahan relatif sebesar 

37,12%. Hama thrips genus Mymarothrips sp. termasuk dalam famili Aelothripidae yang 

berperan sebagai predator bagi serangga-serangg kecil seperti thrips. Tingginya nilai 

kelimpahan dari genus Mymarothrips sp. ini, diduga karena di lahan tersebut memiliki 

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Lewis (1973) dalam Rante and 

Manengkey (2017) dinyatakan suhu dan curah hujan merupakan faktor iklim yang sangat 

mempengaruhi populasi Thrips sp. 

 Kelimpahan jenis di Desa Saruk, Kecamatan Masbagik dari Tabel 2. dapat 

diketahui genus yang memiliki nilai kelimpahan jenis paling tinggi adalah sama dengan di 



Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba dan Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji 

(Tabel 3.) yaitu genus Mymarothrips sp familia Aelothripidae dengan nilai 18,25 

individu/are, dengan kelimpahan relatif 31,60% dan 22,00 individu/are, dengan 

kelimpahan relatif 36,44%. Serangga genus Mymarothrips sp familia Aelothripidae yang 

merupakan salah satu familia dari thrips, dimana thrips dalam kesehariannya hidup secara 

berkelompok pada daun tanaman cabai. 

 Tingginya kelimpahan yang ada di Desa Suryawangi daripada kelimpahan di Desa 

Bebidas dan Saruk diduga terjadi karena di Desa tersebut tidak dilakukannya pergiliran 

tanaman oleh petani dan rata-rata curah hujannya selama tiga bulan lebih rendah dari dua 

Desa yang lain, serta hanya dilakukannya penyemprotan tanaman. Pergiliran tanaman tidak 

dilakukan di Suryawangi dapat menyebabkan hama perkembangan hama tidak terhambat 

dan dapat terus berlangsung, karena adanya ketersediaan tanaman inang dan makanan 

secara terus-menerus. Menurut Indiati dan Ermawan (2015) pergiliran tanaman dan tanam 

serentak merupakan kunci keberhasilan penerapan berbagai teknologi pengendalian hama. 

Tujuan pergiliran tanaman tersebut adalah untuk menekan populasi hama pada umumnya 

dan thrips pada khususnya melalui kelangkaan tanaman inang pada musim sebelumnya 

sehingga taraf perkembangan populasi hama di alam menjadi terbatas. Pergiliran tanaman 

dilakukan dengan menanam varietas tahan dan bukan tanaman inang lain.  

Kelimpahan hama thrips di Saruk didapatkan sedikit yang disebabkan oleh adanya 

predator hama thrips pada pertanam cabai dan dilakukannya pergiliran tanam, sehingga 

perkembangan hamanya dapat terputus siklus hidupnya. Desa saruk tidak dilakukan 

penyemprotan peptisida, sehingga perkembangan hama maupun predatornya tidak 

terganggu yang dapat menyebabkan resistensi dan resurjensi, serta matinya musuh alami 

(predator). Menurut Haryono (2012) dalam Yatim (2018) penggunaan insektisida kimia 

dengan tujuan untuk menurunkan populasi hama, sehingga penggunaannya semakin 

meluas dan petani sangat tergantung pada pestisida. Namun disisi lain, residu insektisida 

kimia pada komoditas pertanian dan lingkungan cukup tinggi, akibat aplikasi insektisida 

kimia, sehingga membahyakan manusia dan terjadi dampak negatif seperti resistensi, 

resurjensi, ledakan hama sekunder, matinya musuh alami dan mencemari lingkungan. Desa 

Bebidas dilakukanya penyemprotan pada pertanaman cabai, sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan hama thrips di pertanaman cabainya dan dilakukanya pergiliran tanaman, 

sehingga perkembangan hama thrips lebih sedikit. 



Pada saat musim penghujan persebaraan dari hama thrip dapat terhambat dengan 

keadaan suatu tempat seperti suhu dan kelembaban. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Rante and Manengkey (2017) yang menyatakan pada daerah yang memiliki kelembaban 

relatif rendah dan suhu relatif tinggi, perkembangbiakan  Thrips sp. dari pupa menjadi 

imago lebih cepat pada saat musim kemarau atau musim panas. Alston and Drost (2008) 

menyatakan bahwa populasi Thrips dapat meningkat dengan cepat jika kondisi lingkungan 

panas dan kering. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Funderburk (2002) bahwa populasi 

Thrips sp mudah berkembangbiak karena mudah hidup pada semua habitat dengan kondisi 

optimal, waktu perkembangbiakan singkat, menyukai banyak jenis tanaman, dan 

cenderung melakukan partenogenesis. Thrips betina menghasilkan telur sejumlah 10 - 100 

lebih, tergantung spesies dan tanaman inang. Siklus hidup Thrips dari telur menjadi dewasa 

membutuhkan waktu 2 - 3 minggu (Sandra, 2010).   

Menurut BPTP Jambi (2014) pada musim kemarau perkembangan hama ini sangat 

cepat, sehingga populasinya lebih tinggi sedangkan pada musim penghujan populasinya 

akan berkurang karena banyak thrips yang mati akibat tercuci oleh air hujan. Hama ini 

bersifat polifag dengan tanaman inang utama cabai, bawang merah, bawang daun, jenis 

bawang lainnya dan tomat, sedangkan tanaman inang lainnya tembakau, kopi, ubi jalar, 

waluh, bayam, kentang, kapas, tanaman dari familia Crusiferae, Crotalaria dan Fabaceae.  

2.  Populasi Serangga Hama 

Tabel 4. Rata-rata populasi serangga hama Thrips spp. di Desa Bebidas  
Pengamatan Thrips spp. 

1 19 

2 23 

3 45 

4 51 

5 79 

6 88 

7 118 

Jumlah 423 

Rata-rata populasi 60,43 
 
Tabel 5. Rata-rata populasi serangga hama Thrips spp. di Desa Saruk 

Pengamatan Thrips spp. 

1 22 

2 49 

3 54 

4 51 

5 80 

6 123 

7 83 

Jumlah 462 

Rata-rata populasi 66  



Tabel 6. Rata-rata populasi serangga hama Thrips spp. di Desa Suryawangi  
Pengamatan Thrips spp. 

1 42 

2 46 

3 47 

4 54 

5 81 

6 108 

7 105 

Jumlah 483 

Rata-rata populasi 69 
 
 

Pengamatan populasi serangga hama thrips yang dilakukan pada tiga lokasi 

didapatkan hasil dengan rata-rata populasi yang berbeda-beda. Hasil pengamatan yang 

dilakukan di Desa Bebidas (Tabel 4.) didapatkan populasi rerata pada spesies Thrips spp. 

sebanyak 60,43 ekor, dengan jumlah 423 ekor. Jenis serangga hama Thrips spp. yang 

didapatkan di Desa Saruk mempunyai rerata populasi sebanyak 66 ekor dengan jumlah 462 

ekor (Tabel 5.). Jenis serangga hama Thrips spp. di Desa Suryawangi yang didapatkan 

memiliki populasi rerata sebanyak 69 ekor dengan jumlah 483 ekor (Tabel 6.). 

Perbedaan rerata populasi serangga hama thrips pada ketiga lokasi yang diamati 

dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda pada setiap lokasi pengamatan. Tiga lokasi 

pengamatan memiliki ketinggian tempat yang berbeda-beda, di Desa Bebidas memiliki 

ketinggian 888 m dpl, Saruk dengan ketinggian 250 m dpl dan Desa Suryawangi dengan 

ketinggian 12 m dpl. Perbedaan ketinggian dari setiap lokasi tersebut mempunyai kondisi 

lingkungan yang berbeda, serta keadaan pertanaman cabai yang berbeda. Hal ini diduga 

dapat menyebabkan berbedanya jumlah populasi serangga hama yang ada pada 

pertanaman.  

Pada musim penghujan dan musim kemarau dapat dijumpai populasi hama Thrips sp. 

yang berbeda. Hal itu dapat terjadi karena pada saat musim penghujan perkembangan 

hama Thrips terhambat disebabkan oleh hujan yang jatuh, dan hujan yang jatuh dapat 

membuat hama thrips mati karena diterpa hujan dan menghanyutkannya, serta tidak 

sesuainya suhu pada musim hujan yang relatif rendah. Menurut Chen dan Huang (2004) 

dalam Wiyono (2007) thrips lebih berkembang pada musim kemarau, akan berkembang 

bila kemaraunya makin kering dan suhu rata-rata makin panas. Sebagai pembanding Thrips 

palmi pada terong di Taiwan mempunyai suhu optimum untuk perkembangan populasi 

pada 25 – 30ºC. Prabaningrum dan Moekasan (2007) dalam Merta dkk (2017) menyatakan 



Thrips berkembangbiak sangat cepat pada kelembaban udara 70% dan suhu 27-32°C 

karena pada kondisi demikian akan memicu produksi hormon seks sehingga terjadi 

perkawinan massal, selain Thrips itu sendiri mampu bereproduksi secara parthenogenesis. 

Adanya perbedaan curah hujan pada masing-masing lokasi pengamatan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan thrips, hal ini terjadi karena hujan dapat menghanyutkan 

thrips yang berada pada pertanaman cabai. Di wilayah Aikmel curah hujannya pada bulan 

Januari sampai dengan Maret 2018 yaitu masing-masing 492 mm, 362 mm dan 240 mm 

dengan jumlah hari hujan adalah 22 hari, 25 hari dan 12 hari. Wilayah Masbagik curah 

hujannya pada bulan Januari sampai dengan Maret yaitu masing-masing 456 mm, 320 mm 

dan 196 mm dengan hari hujan sebanyak 28 hari, 26 hari dan 20 hari; dan di wilayah 

Labuhan Haji curah hujannya pada bulan Januari sampai dengan Maret yaitu masing-

masing 286 mm, 224 mm dan 41 mm dengan jumlah hari hujannya sebanyak 22 hari, 19 

hari dan 12 hari. 

Klasifikasi bulan kering yaitu bulan dengan curah hujan lebih kecil daripada 60 mm, 

bulan basah yaitu bulan dengan curah hujan lebih besar daripada 100 mm dan bulan 

lembab yaitu bulan dengan curah hujan antara 60 – 100 mm. Hal ini berdasarkan 

perbandingan antara Bulan Kering (BK) dan Bulan Basah (BB)                             

(Schmidth-Fergusson, 1951) dalam Sudrajat, 2010). Berdasarkan hal tesebut dapat 

dinyatakan untuk wilayah Aikmel dan wilayah Masbagik termasuk kategori bulan basah 

dalam 3 bulan pengamatan, karena memiliki curah hujan sebesar 240, 362 dan 492 mm di 

wilayah Aikmel dan wilayah Masbagik sebesar 196, 320 dan 456 mm; sedangkan wilayah 

Labuhan Haji termasuk kategori bulan basah untuk 2 bulan yaitu sebesar 224 dan 286 mm 

dan sebesar 41 mm (Maret 2018) temasuk kategori bulan kering. 

Terdapatnya populasi serangga Thrips spp. pada pengamatan tersebut diduga karena 

kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan populasinya seperti curah hujan. 

Populasi tertinggi Thrips spp. yang didapatkan di Suryawangi sebanyak 69 ekor dengan 

rerata curah hujan yang lebih rendah daripada curah hujan di Masbagik dan Aikmel. 

Jumlah populasi thrips meningkat pada saat musim kemarau dan berkurang bila terjadi 

hujan lebat. Lebatnya hujan yang ada pada pertanaman dapat menghanyutkan thrips 

sehingga mengurangi populasinya (Rante and Manengkey, 2017). 

Pada pertanaman di Saruk petani tidak melakukan penyemprotan di pertanaman 

cabainya akan tetapi hanya dilakukan penyiangan saja, sehingga thrips ini dapat 

berkembang tanpa adanya penghambat selain curah hujan yang dapat mengurangi 



populasinya, sedangkan di Suryawangi dan Bebidas petani melakukan penyemprotan pada 

tanaman cabainya, dan di suryawangi juga tidak dilakukan pergiliran tanama. Hal ini dapat 

mempengaruhi populasi hama thrips dipertanam selain curah hujan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Hama Thrips spp. yang diperoleh di Desa Bebidas, Saruk dan Desa Suryawangi 

memiliki nilai kelimpahan yang berbeda-beda. 

2. Nilai kelimpahan populasi serangga hama thrips secara kumulatif yang didapatkan 

di Desa Bebidas sebesar 52,88 individu/are dengan rata-rata populasi 60,43 ekor, di 

Desa Saruk sebesar 57,75 individu/are dengan rata-rata populasi 66 ekor dan di 

Desa Suryawangi sebesar 60,38 individu/are dengan rata-rata populasi 69 ekor. 

Saran  

 Disarankan supaya dilakukan pengamatan atau penelitian lanjutan untuk mengetahui 

kelimpahan hama Thrips spp. pada musim kemarau di pertanaman cabai pada berbagai 

lokasi.  
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