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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan parasitoid yang berasosiasi 

dengan nimfa kutu kebul (Bemisia tabaci) pada tanaman cabai (Capsicum annum L.). 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November sampai Desember 2017, di tiga 

desa yaitu Jagaraga, Sigerongan dan Merembu, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survei 

pada lahan milik petani. Hasil penelitian ditemukan satu spesies parasitoid yang berasosiasi 

dengan nimfa Bemisia tabaci pada tanaman cabai yaitu Encarsia sp. Populasi nimfa 

Bemisia tabaci pada tanaman cabai berkisar 4354,9–10.304 atau dengan rata-rata mencapai 

7.495 ± 43,362 per tanaman. Tingkat parasitasi parasitoid Encarsia sp. pada Bemisia tabaci 

berkisar 87,2–92,5% atau dengan rata-rata mencapai 89,8 ± 0,542. Kelimpahan parasitoid 

pada tanaman cabai berkisar 80,9–165,9 atau dengan rata-rata mencapai 120,6 ± 7,474.  
 

Kata kunci: Tanaman cabai, Parasitoid, Bemisia tabaci  

 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the existence of parasitoids associated with mealybug 

(Bemisia tabaci) in chili plants (Capsicum annum L.). The research was conducted from 

November to December 2017, in three villages namely Jagaraga, Sigerongan and Merembu, 

West Lombok regency, West Nusa Tenggara Province. The method used is descriptive 

method with survey technique on farmer's land. The results of the research found one 

species of parasitoid associated with Bemisia tabaci in chili plants is Encarsia sp. The 

population of Bemisia tabaci in chilli plants ranged from 4354,9-10,304 or an average of 

7,495 ± 43,362 per plant. Parasites parasitoid level of Encarsia sp. on Bemisia tabaci 

ranged from 87,2-92,5% or with an average of 89,8 ± 0,542. The abundance of parasitoids 

in chili plants ranges from 80,9-165,9 or with an average of 120,6 ± 7,474. 
 

Keywords: Chili Plants, Parasitoids, Bemisia tabaci 
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PENDAHULUAN 

Tanaman cabai (Capsicum annum L.) merupakan salah satu komoditas yang memiliki 

fluktuasi harga yang cukup besar yang disebabkan oleh besarnya jumlah penawaran dan 

permintaan, jika permintaan semakin tinggi maka harga akan semakin meningkat, 

sedangkan jika permintaan semakin rendah maka harga akan semakin menurun dan 

sebaliknya. Harga yang fluktuatif menjadikan komoditas ini sulit diprediksi. 

Hampir setiap tahun fluktuasi harga cabai terus terus terjadi, bahkan cabai menjadi 

langganan penyumbang inflasi, secara nasional dalam satu tahun harga cabai bisa ke titik 

terendah bahkan dalam tempo singkat bisa berbalik kearah posisi tertinggi. Penyebabnya 

karena produksi cabai yang fluktuatif, disisi lain permintaan terus terjadi di sepanjang 

tahun. 

Produksi yang fluktuatif ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca, iklim yang buruk, 

munculnya hama dan penyakit pada tanaman cabai. Salah satu tantangan yang dihadapi 

petani adalah banyak Organisme Penganggu Tanaman (OPT) yang berasosiasi dengan 

tanaman cabai, baik yang bersifat hama maupun penyakit. Hama-hama utama tanaman 

cabai antara lain: Bemisia tabaci, Spodoptera sp., kutu daun, lalat buah dan thrips. 

Pertanaman cabai di Indonesia telah banyak dilaporkan adanya penyakit yang disebabkan 

oleh virus, salah satunya virus Gemini yang diperantarai oleh hama kutu kebul (Bemisia 

tabaci) (Suharto, 2007). 

Hama kutu kebul (Bemisia tabaci) menyerang tanaman cabai dengan cara menghisap 

cairan daun, pucuk, tangkai bunga, ataupun bagian tanaman lainnya. Serangan berat 

menyebabkan daun-daun melengkung, keriting, belang-belang kekuningan (klorosis) dan 

akhirnya rontok sehingga produksi cabai menurun.  

Pengendalian hama kutu kebul (Bemisia tabaci) biasanya dilakukan dengan 

insektisida, namun memiliki efek negatif bagi konsumen cabai yaitu adanya residu bahan 

beracun. Untuk itu diperlukan upaya pengendalian yang ramah terhadap lingkungan, aman 

bagi pemakai dan konsumen serta relatif murah tetapi juga efektif terhadap hama Bemisia 

tabaci. 
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Pengendalian hama yang dianjurkan dengan menerapkan manajemen kesehatan 

tanaman, artinya tanaman harus dikelola agar selalu tetap sehat, yaitu dengan cara sanitasi 

lingkungan disekitar pertanaman cabai, mengatur waktu tanam agar tidak bersamaan 

dengan tingginya populasi serangga serta dapat memanfaatkan musuh alami. Untuk 

meningkatkan musuh alami dilapangan, diperlukan pelepasan parasitoid dan predator 

secara berkala. 

Salah satu musuh alami yaitu parasitoid merupakan serangga yang hidup pada atau 

didalam tubuh serangga lain yang merupakan inangnya. Fase perkembangan hidup yang 

berupa telur, larva, dan pupa berada dibalam yubuh inang, sedangkan imagonya hidup 

bebas di luar tubuh serangga inang memakan nektar dan embun madu. Serangga parasitoid 

dapat melemahkan inang dan akhirnya dapat membunuh inangnya karena parasitoid makan 

atau menghisap cairan tubuh inangnya, untuk dapat menyelesaikan satu siklus kehidupan 

suatu parasitoid hanya memerlukan serangga inang. Pada suatu kasus Hidayat et al. (2011) 

menyatakan bahwa parasitoid yang berhasil diperoleh dari pertanaman cabai merah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Ordo Hymenoptera Family Aphelinidae yaitu 

Encarsia sp. dan Eretmocerus sp. Parasitoid Encarsia sp. dan Eretmocerus sp. merupakan 

faktor pengatur dalam perkembangan populasi Bemisia tabaci pada berbagai tanaman 

(Naranjo, 2009).  

Informasi keanekaragaman dan kelimpahan musuh alami Bemisia tabaci khususnya 

di Pulau Lombok pada pertanaman cabai masih sedikit, sedangkan peranan musuh alami 

sangat penting dalam mengatur keseimbangan populasi Bemisia tabaci. Keanekaragaman 

musuh alami perlu dipertahankan melalui perlakuan konservasi sehingga pemanfaatan 

musuh alami dapat berlangsung secara berkelanjutan pada waktu sekarang dan akan datang. 

Kegiatan ini meliputi penggunaan pestisida secara terbatas dan selektif, melestarikan 

spesies gulma yang mendukung inang parasitoid, memfasilitasi perpindahan musuh alami 

dan memodifikasi sistem budidaya tanaman. Konservasi musuh alami pada area yang 

berdekatan dapat meningkatkan keberadaan parasitoid yang dapat membantu menurunkan 

populasi Bemisia tabaci dalam jangka panjang. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data secara langsung di lahan milik petani pada sejumlah titik pengamatan. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanian milik petani yang berada di tiga desa 

sentra produksi cabai, yaitu Desa Jagaraga, Desa Sigerongan dan Desa Merembu 

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dan tempat penelitian dilanjutkan di 

Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Mataram. Waktu pelaksanaan penelitian 

ini dimulai dari bulan November sampai Desember 2017. 

 

Bahan-bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman cabai, alkohol 

70%, nimfa kutu kebul hasil koleksi lapangan, dan air 

 

Alat-alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tali raffia, kertas label, gelas 

plastik, gabus, pinset, tabung effendorf, mikroskop stereo, kamera Cannon Lensa EFS 60 

mm f/2,8 makro USM, Flash Makro, Threepot, buku identifikasi parasitoid, dan alat tulis 

menulis. 

 

Observasi Lokasi Penelitian 

Observasi lokasi untuk penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017, di Desa 

Jagaraga, Desa Sigerongan dan Desa Merembu, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara 

Barat.  

 

Ploting Areal 

Ploting areal merupakan pembuatan blok-blok yang kemudian selanjutnya 

menentukan tanaman sampel. Luas lahan yang digunakan 10 are (1000 m2)  dibuat 5 titik 

pengamatan dengan pola diagonal. Setiap masing-masing titik pengamatan diwakili oleh 10 

tanaman yang mengalami gangguan dan masing-masing tanaman diambil 10% helai daun. 
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Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sampel daun yang 

terserang Bemisia tabaci di 5 titik pengamatan. Setiap masing-masing titik pengamatan 

diwakili oleh 10 tanaman dan masing-masing tanaman diambil 10% helai daun. Perlakuan 

tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Sampel daun disimpan dalam gelas plastik, masing-

masing gelas diletakkan sebanyak 10 helai daun dan kemudian ditutup. Sampel tersebut di 

rearing hingga muncul parasitoid. Setelah 7 sampai dengan 16 hari, parasitoid yang berada 

dalam hama Bemisia tabaci akan muncul dan keluar. Selanjutnya dilakukan pemisahan dan 

identifikasi. 

 

Identifikasi 

Identifikasi serangga dilakukan dengan kunci identifikasi serangga yang disusun oleh 

Borror et al. (1996), La Salle dan Gauld (1993) serta Gibson (1993). 

 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Jumlah Daun Terserang/tanaman, 

Jumlah Nimfa/Helai daun, Jenis Spesies, Kelimpahan Parasitoid, dan Tingkat Parasitasi 

Parasitoid. 

 

Keragaman Spesies 

Untuk mengetahui keragaman spesies digunakan Indeks Shanon-Wiener (Maguran, 

1988), dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

H’ =  Indeks Shanon-Wiener 

ni  =  Jumlah individu untuk spesies yang diamati 

N  = Jumlah total individu 

Indeks keragam menurut Wilhm (1975), dikelompokkan dalam 3 kriteria, yaitu: 

a. Apabila H’ < 1 artinya keragaman rendah 

b. Apabila H’ = 1 < H’ < 3 artinya keanekaragaman sedang 
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c. Apabila H’ > 3 artinya keanekeragaman tinggi 

 

Kelimpahan Jenis 

Kelimpahan jenis parasitoid merupakan jumlah total spesies pada suatu komunitas. 

Kelimpahan jenis dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari Yasman (1988): 

 

 

Keterangan: 

A =  Kelimpahan jenis 

Xi  = Jumlah individu dari jenis ke-i 

Ni  = Jumlah luasan jenis ke-I ditemukan 

 

Persentase Parasitasi  

Persentase parasitasi dihitung menggunakan rumus yang dimodifikasi dari Sasmita 

dan Baehaki (1977): 

 

 

 

 

Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan tabulasi dan dianalisis 

menggunakan Standar Deviasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Morfologi 

Hasil dari pengamatan morfologi parasitoid yang keluar dari nimfa kutu kebul, yang 

terkoreksi hanya satu spesies yang ditemukan, spesies parasitoid tersebut tergolong Ordo: 

Hymenoptera, Famili: Aphelinidae, Genus: Encarsia. Parasitoid yang ditemukan memarasit 

nimfa kutu kebul Bemisia tabaci adalah Encarsia sp. Pada umumnya parasitoid yang 

menyerang serangga adalah ordo Diptera dan Hymenoptera, beberapa juga dijumpai pada 
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ordo Strepsiptera, Coleoptera, Neuptera, Lepidoptera, Trichoptera, dan Neuptera (Driesche 

dan Bellows, 1996). 

Berdasarkan hasil pengamatan morfologi serangga parasitoid ditemukan karakter 

utama yang mencirikan parasitoid tergolong dalam ordo Hymenoptera, yaitu pada kepala 

memiliki antene (sepasang), mata facet, dan occelli, tipe alat mulut pengigit-pengisap yang 

dilengkapi flabellum sebagai alat penghisapnya, serta sayap yang terdiri dari dua pasang 

dan membranus. Parasitoid ini dikelompokkan dalam famili Aphelinidae. Beberapa 

karakter yang dapat dijadikan sebagai ciri dari famili Aphelinidae di antaranya adalah 

ukuran panjang tubuh parasitoid yang diperoleh sekitar 0,6 mm. Tarsi terdiri dari 5 segmen 

dan antenna memiliki 8 segmen. 

Hasil pengamatan menunjukan bahwa serangga dari famili Aphelinidae ini termasuk 

genus Encarsia. Karakter yang menunjukkan ciri dari genus Encarsia adalah koksa pada 

tungkai depan panjang, tungkai tengah memiliki tarsus yang terdiri dari 4-5 ruas. Tubuh 

didominasi warna kuning atau hitam. Metasomal terga terdiri dari 3-4 segmen dengan seta 

lateral tunggal, sebagian metasomal berwarna hitam dengan selubung ovipositor berwarna 

kuning. Scutellar sensilla memiliki jarak yang berdekatan (Borror et al. 1996). 

 

B. Kelimpahan Parasitoid 

Tabel 4.1. Kelimpahan Parasitoid yang Ditemukan 

Lokasi Penemuan Kelimpahan 

Jagaraga 165,9 

Sigerongan 80,9 

Merembu 115 

Rata-rata 120,6 ± 7,474 
Sumber: Data primer diolah 

 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah Encarsia sp. terbanyak terdapat di daerah 

Jagaraga yaitu 165,9 ekor Encarsia sp., hal ini dikarenakan faktor lingkungan yang 

berperan penting dalam mendukung perkembangbiakan Encarsia sp. terutama suhu dan 

ketersediaan makanan yang cukup, suhu di Desa Jagaraga mencapai 30°C merupakan 

temperatur optimal bagi Encarsia sp. Hal ini sesuai dengan pendapat Irsan (2003), yang 
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menyatakan bahwa lama perkembangan dari telur hingga munculnya imago Eretmocerus 

sp. dan Encarsia sp. adalah 16 hari pada suhu 30°C. 

Kelimpahan spesies pada suatu komunitas juga dipengaruhi oleh pemangsaan melalui 

ketersediaan tanaman inang, kompetisi interspesifik, dan cuaca. Tinginya kelimpahan 

Encarsia sp. di Desa Jagaraga (Tabel 4.1.) ini juga disebabkan oleh serangga inang yang 

sedikit tetapi memiliki keanekaragaman vagetasi tanaman budidaya di sekitar tanaman 

cabai yang tinggi. Keanekaragaman tanaman budidaya dapat mempengaruhi keberadaan 

serangga parasitoid kutu daun (Brewer dan Eliot, 2004). 

 

C. Persentase Parasitoid yang Keluar 

Persentase parasitoid yang berhasil keluar dari nimfa kutu kebul  berjumlah 8 ekor 

serangga parasitoid. Keragaman spesies pada penelitian ini tidak dilakukan, hal ini 

disebabkan hanya satu spesies parasitoid yang keluar pada saat rearing. Jumlah imago 

Encarsia sp. yang menetas ini tidak sebanding dengan hasil tingkat parasitasi yang ada di 

lapangan (Tabel 4.2.), hal ini disebabkan faktor kemampuan imago parasitoid yang gagal 

untuk keluar dari nimfa tersebut. Setiap serangga hama di lapang pada dasarnya memiliki 

musuh alami yang secara alami menekan populasi hama tersebut. Musuh alami tersebut 

dapat berupa parasitoid, predator, maupun agen hayati. Parasitoid akan meletakkan telur 

pada inang. Masa telur parasitoid yang telah diletakkan akan berumur kurang lebih 1 

sampai 2 hari, kemudian akan menjadi larva, dan pupa. Masa pupa ini merupakan masa 

paling lama dan menentukan parasitoid ini akan mampu bertahan keluar dari nimfa inang 

atau tidak. Oleh karena itu, walaupun nimfa inang terparasit tetapi belum tentu imago 

parasitoid akan muncul semua, sehingga dari pengamatan yang telah dilakukan selalu ada 

imago parasitoid yang gagal keluar dari telur inang.  

Faktor lain rendahnya kemunculan imago parasitoid disebabkan karena kondisi hasil 

rearing yang banyak ditumbuhi jamur, sehingga terjadinya pembusukan pada sampel 

tanaman. Menurut Riska dan Jumjunidang (2016), pengumpulan atau koleksi sampel 

tanaman merupakan tahap paling awal dalam kegiatan mempelajari penyebab penyakit 

tanaman. 
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D. Parasitasi Parasitoid 

Tabel 4.2. Tingkat Parasitasi Parasitoid Encarsia sp.  

Lokasi 

Penemuan 

Jumlah Nimfa 

Terparasit 

Jumlah Nimfa 

Keseluruhan 

Tingkat Parasitasi (%) 

Jagaraga 165,9 179,2 92,5 

Sigerongan 80,9 92,6 87,2 

Merembu 115 127,9 89,9 

Rata-rata 89,8 ± 0,542 
Sumber: Data primer diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat  bahwa tingkat parasitasi tertinggi terdapat pada daerah 

Jagaraga Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 92,5% sedangkan parasitasi 

terendah terdapat pada daerah Sigerongan yaitu sebesar 87,2%, hal ini dikarenakan oleh 

suhu didaerah Sigerongan cukup rendah dibanding daerah Jagaraga sehingga berpengaruh 

terhadap aktivitas parasitoid. Nilai parasitisasi yang lebih tinggi di Jagaraga 

mengindikasikan lebih banyaknya nimfa yang terparasit. Jumar (2000) menyatakan bahwa 

pada suhu udara optimal, kemampuan serangga menghasilkan keturunan akan lebih tinggi 

dan mortalitas sebelum batas umur akan lebih sedikit. Islamoglu dan Tarla (2014) 

membuktikan bahwa suhu udara adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan parasitoid (Trissolcus spp.) dan inangnya (Eurygaster integriceps), terutama 

terhadap lama hidup dan periode oviposisi. 

E. Populasi Nimfa Kutu Kebul 

Tabel 4.3. Populasi Nimfa Kutu Kebul 

Lokasi 

Penelitian 

ΣNimfa /Daun 

(ekor) 

ΣDaun 

Terserang/Tanaman 

(lembar) 

Jumlah nimfa /tanaman 

(ekor) 

Jagaraga 179,2 57,5 10304 

Sigerongan 92,6 84,5 7824,7 

Merembu 127,9 34,05 4354,9 

Rata-rata 7494,5 ± 43,362 
Sumber: Data primer diolah 
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Tingkat populasi nimfa tertinggi terjadi di lokasi penelitian Jagaraga dengan tingkat 

populasi nimfa sebesar 10.304 dan terendah terjadi di daerah Merembu sebesar 4354,9. Hal 

ini dikarenakan oleh suhu udara dan kelembaban udara di daerah Jagaraga berada pada 

kisaran suhu 30 °C dan kelembaban udaranya sebesar 81,56 % di mana suhu dan tingkat 

kelembaban pada kondisi tersebut merupakan keadaan yang optimal bagi tingginya aktifitas 

perkembang biakan kutu kebul Bemisia tabaci, sedangkan tingkat populasi pada daerah 

Merembu lebih rendah dibanding dengan daerah lainnya hal ini dikarenakan suhu didaerah 

tersebut tinggi dari suhu udara di lokasi penelitian lain yaitu berkisar 32 °C dengan 

kelembaban udara sebesar 82,23%, hal ini dikarenakan pada kondisi tersebut tingkat 

aktifitas kutu kebul untuk berkembang biak cukup rendah. 

Hal yang mengakibatkan terjadinya perbedaan populasi kutu kebul ini juga 

dipengaruhi oleh teknik budidayanya, yaitu dari segi pemupukan, penyemprotan pestisida, 

jenis benih yang digunakan maupun ketinggian tempat yang berbeda. Lahan pertanaman 

cabai di desa Merembu menggunakan mulsa hitam perak sehingga menyebabkan populasi 

kutu kebul lebih rendah dibandingakan desa lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Blackman dan Eastop (2000) yang menyatkan bahwa hampir semua spesies  kutu daun 

menghindari pantulan cahaya perak. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Ditemukan satu spesies parasitoid yang berasosiasi dengan nimfa kutu kebul 

(Bemisia tabaci) pada tanaman cabai yaitu Encarsia sp.  

2. Populasi nimfa kutu kebul (Bemisia tabaci) pada tanaman cabai berkisar 4354,9–

10.304 atau dengan rata-rata mencapai 7.494,5 ± 43,362 per tanaman. 

3. Tingkat parasitasi parasitoid Encarsia sp. pada kutu kebul (Bemisia tabaci) berkisar 

87,2–92,5% atau dengan rata-rata mencapai 89,8 ± 0,542. 

4. Kelimpahan parasitoid pada tanaman cabai berkisar 80,9–165,9 atau dengan rata-

rata mencapai 120,6 ± 7,474. 
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SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dengan kondisi 

lingkungan yang berbeda untuk menemukan serta membandingkan berbagai 

parasitoid Bemisia Tabaci. 

2. Petani perlu untuk beralih kepengendalian hayati dengan memanfaatkan parasitoid 

untuk mengurangi jumlah kutu kebul. 
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