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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan potensi hama penghisap daun sebagai

vektor virus pada dua varietas tanaman kentang di dataran tinggi Sembalun. Penelitian dilakukan
dengan menggunakan metode Deskriptif. Pengamatan dilaksanakan di areal pertanaman kentang
milik petani yang diamati sebanyak 6 kali dengan interval waktu 7 hari. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ditemukan 4 spesies hama penghisap daun pada kedua Varietas kentang, yaitu
Thrips palmi, B. tabaci, Aphids spp., dan Tetranychus spp.Jumlah populasi hama tertinggi terjadi
pada umur 8 mst pada Varietas Granola dan 6 mst pada Varietas Atlantik dengan jumlah berturut-
turut yaitu 86,12 dan 190,97 ekor/tanaman. Spesies  hama yang mendominasi adalah hama Thrips
palmi dengan kelimpahan sebesar 81% pada Varietas Granola dan 89% pada Varietas Atlantik.
Intensitas serangan hama tertinggi terjadi pada umur 10 mst yaitu sebesar4,40% padaVarietas
Granola dan 12,41% padaVarietas Atlantik. Analisis regresi menunjukkan bahwa hubungan antara
jumlah populasi hama penghisap daun dengan intensitas serangan hama sangat renah. Dua jenis
gejala virus yang diamati yaitu PVY dan PLRV.Uji ELISA untuk mengkomfirmasi keberadaan
virus dengan menggunakan sampel daun kering menunjukkan hasil negatif mengandung virus
PVY. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk pengendalian hama
penghisap daun pada tanaman kentang Varietas Granola dan Atlantik.
Kata Kunci : Kentang, Hama Penghisap Daun, Virus.

ABSTRACK
This study aims to determine the type and potential of leaf-sucking pests as virus vectors in

two varieties of potato crops in the highland, Sembalun. This research was conducted by
descriptive method. Observations were implemented in the area of potato plantations, observed as
much as 6 times with 7 days time interval. The results showed that 4 types of leaf-sucking pests
found such as Thrips palmi, Bemisia tabaci, Aphids spp., and Tetranychus spp.The higher value of
pest population occurred at the age of 8 WAP on the Granola varieties and 6 WAP on the Atlantik
varieties with the value respectively that is 86,12 and 190,97 tails/plants. The dominant species of
pest is the Thrips palmi pest with and abundance 81% in Granola varieties and 89% in the Atlantic
varieties. The highest intensity of pest attack occurred at age 10 WAP that is equal to 4,40% in
Granola varieties and 12,41% at Atlantik varieties. Regression analysis showed that the
relationship between the value of leaf-sucking pest with the intensity of that attack is very low. Two
types of viruses symptoms observed were PVY and PLRV. ELISA test to comfirm the presence of
virus with using dry leaf samples showed negative result containing PVY virus. The result of this
study cant be used as a reference for controlling leaf-sucking pests on potato crops in Granola
varieties and Atlantik varieties.
Keyword: Potato, Leaf-sucking Pests, Viruses.
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PENDAHULUAN

Tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) adalah tanaman hortikultura yang sudah

lama dikenal di berbagai negara. Penyebaran tanaman kentang dari Amerika Selatan ke

berbagai negara di dunia terjadi pada pertengahan abad ke-16. Di Indonesia, kentang

pertama kali ditemukan pada tahun 1794 di daerah Cisarua, Cimahi (Bandung). Di

Indonesia, kentang dijual dalam bentuk segar atau dalam bentuk produk olahan seperti stik

kentang, keripik kentang, dan aneka makanan ringan (Rukmana, 1997). Kentang di

Indonesia cocok ditanam di daerah dengan ketinggian 1000 m dpl (di atas permukaan laut),

walaupun sekarang berkembang juga kentang di dataran menengah (Idawati, 2012). Di

NTB, sentral produksi kentang berada di kawasan Sembalun Lombok Timur. Terdapat dua

varietas kentang yang dibudidayakan di Sembalun, yaitu varietas Granola dan Atlantik.

Varietas Granola merupakan varietas yang tergolong unggul karena produktifitasnya bisa

mencapai 30 ton/hektar. Dari jumlah ini, 20 ton berkualitas baik, 5 ton berkualitas sedang,

4 ton kualitas campur, dan 1 ton kualitas rindil. Selain itu, Granola juga lebih tahan jika

dibandingkan dengan varietas lain (Idawati, 2012). Varietas Atlantik merupakan varietas

tanaman kentang yang diintroduksi dari Amerika, berpotensi hasil tinggi mencapai 30

ton/ha. Varietas ini digunakan untuk membuat keripik atau chip (Rukmana, 1997).

Produksi kentang di Indonesia relatif tidak stabil, yaitu mengalami peningkatan dari

tahun 2012 hingga tahun 2014 sebesar 253.583 ton, dan mengalami penurunan pada tahun

2016 sebesar 134.777 ton. Sedangkan produksi kentang di NTB mengalami penurunan dari

tahun 2012 sampai tahun 2015 sebesar 3.114 ton, dan mengalami peningkatan produksi

pada tahun 2016 sebesar 4.322 ton (BPS, 2017):

Setiap tahun kebutuhan kentang terus meningkat. Namun produksi petani masih

belum mampu memenuhi. Dibalik itu, peluang pasar kentang konsumsi cukup

menjanjikan. Adanya peningkatan permintaan merupakan dampak semakin

berkembangnya pasar lokal dan ekspor (Idawati, 2012). Disamping usaha peningkatan

produksi kentang untuk memenuhi permintaan pasar, terdapat berbagai kendala, salah

satunya adalah gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Organisme pengganggu tanaman merupakan salah satu kendala dalam peningkatan

produksi tanaman kentang, diantaranya adalah hama penghisap daun  disamping sebagai

hama secara langsung pada tanaman, hama penghisap daun juga secara tidak langsung

dapat berperan sebagai vektor virus. Kerusakan yang ditimbulkan penyakit sekitar 30%,

gulma 5%, hama penggerek 15% dan untuk hama pengisap 50% khususnya serangga hama
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yang berpotensi menyebarkan vektor virus, seperti Potato Virus Y (PVY) dan Potato

Leafroll Virus (PLRV).Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan penelitian tentang

“Potensi Hama Penghisap Daun Sebagai Vektor Virus Pada Dua Varietas Tanaman

Kentang Di Dataran Tinggi Sembalun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis

dan potensi hama penghisap daun sebagai vektor virus pada dua varietas tanaman kentang

di dataran tinggi sembalun.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di areal pertanaman kentang varietas Granola dan Atlantik

milik petani di kawasan Sembalun, Lombok Timur pada bulan Oktober 2017 – Desember

2017 dan konfirmasi keberadaan virus dengan metode ELISA dilakukan pada bulan April

2018 di Laboratorium Bioteknologi dan Biosains, Fakultas Pertanian, Universitas

Mataram.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dengan

teknik in-situ atau pengumpulan data secara langsung di lapangan pada sejumlah titik

pengamatan pada dua varietas tanaman kentang.

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alat perangkap hama

penghisap daun (yellow sticky trap), alat tulis menulis, kamera, pisau steril, pipet mikro,

ujung pipet mikro, tabung eppendorf steril, sentrifius, wadah ketat udara, tusuk gigi, plastik

sampel dan kertas label.

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pertanaman kentang

varietas Granola dan Atlantik, perangkat uji ELISA yang terdiri atas ELISA plate

(microtiter plate 96 lubang), antibodi primer (anti-PVY), antibodi sekunder (detecting

antibody-Alkaline Phosphatase Conjugates atau Horse Raddish Peroxidase Conjugates),

PNP substrat tablet (atau nitro-blue tetrazolium (NBT) dan 5-bromo-4-chloro-3’-

indolyphosphate (BCIP)), PNP substrat buffer, kontrol negatif untuk virus yang akan

dideteksi (PVY), susu bubuk rendah lemak, phosphate buffer saline (PBS), buffer Extract

untuk protein, air destilasi, tween 20, kertas tisu, daun tanaman kentang terserang hama

penghisap daun, daun kentang terinfeksi virus, dan daun tanaman sekitar yang bergejala

virus.

Observasi lokasi penelitian dilakukan pada bulan September 2017, di lahan

pertanaman kentang milik petani yang terdapat di Sembalun Lombok Timur. Lokasi

sampling diambil berdasarkan perbedaan varietas tanaman kentang. Penentuan tanaman

sampel dibagi menjadi 5 plot pada masing-masing titik pengamatan. Masing-masing plot
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diamati 10% dari populasi tanaman diagonal.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengamatan

secara langsung dan tidak langsungyang dilakuakan pada saat tanaman berumur 5 mst, 6

mst, 7 mst, 8 mst, 9 mst, dan 10 mst.

Parameter yang diamati yaitu populasi hama penghisap daun, intensitas serangan

hama penghisap daun, persentase gejala infeksi virus PVY dan PLRV, dan komfirmasi

keberadaan virus dengan metode ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Essay).

Dominansi dan kelimpahan hama penghisap daun juga dihitung. Perhitungan

dominansi hama adalah untuk mengetahui spesies hama penghisap daun yang paling

dominan dengan menggunakan rumus indeks dominansi (C) dari Simpson (Southwood,

1978; Ludwig dan Reynold, 1998) dalam Tarmizi (2008):

C = Σ( inN )^2 Keterangan :
In : Jumlah total individu dari satu spesies;
N : Jumlah total individu dari seluruh spesies

Kelimpahan hama penghisap daun dihitung untuk mengetahui persentase dari hama yang

dominan dengan menggunakan rumus Michael (1994) dalam Sinta (2014):Kelimpahan (K) = Σ individu satu spesies
Σ total individu seluruh spesies X 100%

Intensitas serangan hama penghisap daun dihitung dengan menggunakan rumus

Townsend dan Heuberger dalam Tarmizi (2008):P = Σ (ni x vi)Z x N X 100% Keterangan :
P : Tingkat kerusakan (%);
ni : Jumlah tanaman atau bagian tanaman

yang diamati dari tiap kategoriserangan;
Z : Skala kategori serangan tertinggi;
N : Jumlah tanaman atau bagian tanaman

yang diamati

Gejala infeksi virus yang diamati yaitu gejala PVY dan PLRV. Potensi intensitas

gejala virus yang ditemukan di lapangan dihitung dengan menggunakan rumus:= AN x 100% Keterangan :
P : Potensi Intensitas Serangan (%)
A : Jumlah tanaman bergejala
N : Jumlah tanaman yang dimati

Metode ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) digunakan untuk

menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan

menggunakan enzim sebagai pelapor. Sampel tanaman yang diuji keberadaan virus adalah



5

sampel tanaman kentang bergejala PVY umur 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 mst, dan sampel daun

tanaman border yang menunjukkan gejala terserang PVY.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatifdan analisis regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat empat spesies hama penghisap

daun yang ditemukan, yaitu hama Thrips palmi, Bemisia tabaci, Aphids spp., dan

Tetranychus spp.

Gambar 1.

Populasi Hama Penghisap Daun

Gambar 2.

Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa jumlah populasi

hama penghisap daun pada Varietas Atlantik lebih banyak daripada jumlah populasi hama

pada Varietas Granola. Dapat dilihat pula bahwa jumlah populasi hama penghisap daun

pada kedua Varietas berfluktuasi. Fluktuasi populasi hama dapat disebabkan oleh beberapa

faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dari tanaman kentang yang
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menyebabkan peningkatan populasi hama, yaitu tanaman kentang berada pada fase

vegetatif. Selain itu, keberadaan tanaman lain di sekitar pertanaman kentang yang diamati

juga dapat mempengaruhi dinamika populasi hama dimana tanaman yang tumbuh menjadi

inang alternatif bagi hama. Perubahan cuaca saat pengamatan juga dapat mempengaruhi

dinamika populasi hama di pertanaman kentang.

Dominansi dan Kelimpahan Hama Penghisap Daun

Tabel 3.

Umur
tanam

Jumlah Populasi (ekor)
Thrips palmi Bemisia tabaci Aphids spp. Tetranychus spp.
G A G A G A G A

35 27,02 28,10 2,66 5,02 2,89 2,28 1,00 1,00
42 21,00 173,66 6,66 18,02 2,28 2,49 1,00 1,00
49 47,11 87,26 3,07 10,40 3,11 2,78 1,00 1,00
56 76,90 110,17 5,16 8,03 3,09 2,00 1,20 1,00
63 26,04 122,32 9,66 9,64 2,33 2,00 1,11 1,00
70 44,99 91,37 8,51 6,32 2,00 2,00 1,00 1,00

Total 243,06 612,88 35,72 57,44 15,70 13,55 6,31 6,00
Keterangan : (G) : kentang Varietas Granola, (A) : kentang Varietas Atlantik, (MST) : minggusetelah tanam.

Tabel 4.

Varietas Kentang Indeks Dominasi

Granola 0,67

Atlantik 0,81

Indeks dominansi sebesar 0,67 dan 0,81 menunjukkan bahwa dari keempat spesies

hama penghisap daun yang ditemukan, ada spesies hama yang mendominasi.

Gambar 3. Kelimpahan Hama Penghisap
Daun  pada Varietas Granola

Gambar 4. Kelimpahan Hama Penghisap
Daun pada Varietas Atlantik

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2010) pada kelimpahan serangga predator

kutu daun di pertanaman cabai Soak Palembang selama satu musim tanam berfluktuasi dan

kelimpahan serangga predator A. gossypii di dataran tinggi tidak terjadi seiring dengan
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kelimpahan populasi A. gossypii di dataran rendah. Sedangkan Meilin (2014) yang meneliti

tentang tungau menyatakan bahwa serangan berat terjadi pada musim kemarau (Meilin,

2014). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyebab sedikitnya jumlah populasi

hama Aphids spp. dan Tetranychus spp. adalah karena lebih banyak ditemukan di dataran

rendah, lebih banyak pada musim kemarau dan hujan merupakan faktor yang menghambat

pertumbuhan populasi tungau (Pracaya (1961) dalam Sinardi (2017), sedangkan penelitian

dilakukan pada saat memasuki musim hujan, sehingga jumlah populasinya menjadi lebih

rendah.

Intensitas Serangan Hama Penghisap Daun

Gambar 5.

Gambar 5. menunjukkan bahwa intensitas serangan hama pada Varietas Atlantik

lebih tingggi dibandingkan dengan intensitas serangan hama pada Varietas Granola. Data

tersebut sesuai dengan jumlah populasi hama yang lebih besar pada Varietas Atlantik.

Seperti yang terlihat pada minggu terakhir pengamatan, yaitu pada umur 10 mst, intensitas

serangan hama pada Varietas Granola sebesar 4,40%, sedangkan pada Varietas Atlantik

sebesar 12,41%. Kendati demikian, kategori serangan tersebut masih termasuk tingkat

serangan ringan (≤25%). Kondisi cuaca saat pengamatan yang sudah memasuki musim

hujan menjadi faktor rendahnya intensitas serangan hama. Sedangan faktor yang

menyebabkan intensitas serangan hama penghisap daun pada Varietas Atlantik lebih tinggi

adalah diketahui bahwa Varietas Granola lebih tahan dibandingkan dengan Varietas

lainnya termasuk Atlantik.

Gambar 6.
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Hasil analisis regresi pada Varietas Granola menunjukkan persamaan garis regresi,

Y = 0,0107x + 1,4829, dengan koefesien korelasi (R2) = 0,0213. Sedangkan pada Varietas

Atlantik menunjukkan persamaan garis regresi Y = 0,0238x + 5,3969, dengan koefesien

korelasi R² = 0,054. Artinya, bahwa jumlah populasi hama yang terhitung selama

pengamatan, belum mampu menimbulkan gejala kerusakan yang parah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sista (2016) menemukan bahwa

jumlah populasi hama penghisap daun memiliki hubungan yang kuat dengan intensitas

serangan hama. Jumlah populasi tertinggi yang diperoleh selama pengamatan adalah

sebesar 5921,5 ekor/tanaman pada umur tanam 77 hst dan menimbulkan intensitas gejala

serangan tertinggi sebesar 60%. Berdasarkan laporan tersebut, penulis menduga bahwa

populasi hama dengan jumlah tertinggi 190,97 ekor/tanaman yang ditemukan belum

mampu menimbulkan kerusakan yang parah, sehingga hubungannya rendah.

Persentase Gejala Infeksi Virus

Jenis gejala virus yang ditemukan selama pengamatan ada dua, yaitu gejala PVY

(Potato Virus Y) dengan ciri-ciri adanya mosaik pada daun yang berwarna kuning, dan

Gejala PLRV (Potato Leaf Roll Virus) dengan ciri-ciri daun menggulung ke atas dan

mengeriting serta daun tampak kaku. Morfologi tanaman kentang sehat dan yang

menunjukkan gejala diduga PVY dan PLRV, dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7.

Dari jumlah tanaman yang bergejala virus yang diamati, maka dihitung persentase

gejala virus diduga PVY dan PLRV. Rerata persentase gejala PVY dan PLRV yang

ditemukan selama pengamatan ditampilkan pada Gambar 8.

Morfologi Tanaman Kentang Sehat dan Tanaman Kentang  Menunjukkan
Gejala Diduga PVY dan PLRV. (a) Varietas Granola tidak bergejala (sehat); (b) Varietas
Granola bergejala virus diduga PVY; (c) Varietas Granola Bergejala virus diduga PLRV; (d)
Varietas Atlantik tidak bergejala (sehat); (e) Varietas Atlantik bergejala virus diduga PVY;(f)
Varietas Atlantik bergejala virus diduga PLRV.
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Gambar 8.

Berdasarkan Gambar 8. pada Varietas Granola, persentase gejala PVY terendah

terjadi pada pengamatan minggu ke 3 saat umur 7 mst, yaitu sebesar 4,80% dan tertinggi

pada minggu ke 5 dan 6 dimana persentase gejalanya sama, yaitu sebesar 6,80%.

Sedangkan persentase gejala PLRV terendah terjadi pada minggu pertama, yaitu 0,80%

dan tertinggi pada pengamatan minggu terakhir, yaitu sebesar 5,20%, pada Varietas

Atlantik, persentase gejala PVY terendah terjadi pada pengamatan minggu pertama, yaitu

sebesar 5,60% dan tertinggi pada pengamatan minggu ke empat sampai minggu terakhir

pengamatan yang nilainya sama, yaitu sebesar 7,60%. Sedangkan persentase gejala PLRV

terendah terjadi pada minggu pertama pengamatan dimana nilainya 0% dan tertinggi pada

pengamatan minggu ke tiga, yaitu sebesar 1,60%.

Hubungan Antara Populasi Hama Penghisap Daun dengan Gejala Virus

Gambar 9.
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hubungan sangat rendah antara populasi hama penghisap daun dengan persentase gejala

virus.

Gambar 10.

Hasil analisis regresi populasi hama penghisap daun dengan gejala virus PLRV

pada Varietas Granola menunjukkan persamaan garis regresi, y = 0,0159x + 4,6061 dengan

koefesien korelasi (R2) = 0,0177. Sedangkan pada Varietas Atlantik menunjukkan

persamaan garis regresi y = 0,0017x + 0,5426, dengan koefesien korelasi (R2) = 0,0252.

Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah populasi hama penghisap daun pada kedua

Varietas tanaman kentang tidak banyak mempengaruhi jumlah gejala virus yang

ditimbulkan oleh hama yang diduga vektor tersebut.

Komfirmasi Keberadaan Virus dengan Metode ELISA

Gejala makroskopis yang diamati di lapangan tidak bisa dipastikan merupakan

gejala yang ditimbulkan oleh virus tertentu. Oleh sebab itu, telah dilakukan uji ELISA

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) untuk membuktikan gejala yang diamati di

lapangan merupakan gejala yang ditimbulkan oleh virus khuusnya PVY.

Gambar 11.
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Varietas Granola8 mst, (G5): Sampel daun tanaman kentang Varietas Granola9 mst, (G6):
Sampel daun tanaman kentang Varietas Granola10 mst, (GT): Sampel tanaman tomat
bergejala virus, (A): Varietas Atlantik, (A0): Kontrol negatif, (A1): Sampel daun tanaman
kentang Varietas Atlantik 5 mst, (A2): Sampel daun tanaman kentang Varietas Atlantik6 mst,
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Semua sampel yang diuji tidak menunjukkan hasil positif terinfeksi virus, artinya

sampel-sampel tersebut tidak terdeteksi mengandung virus PVY. Hal ini dapat diketahui

dari tidak adanya perubahan warna yang terjadi pada sampel yang diuji. Uji yang sama

pernah dilakukan oleh Anggraini (2016) tentang intensitas serangan PVY pada tanaman

kentang Varietas Granola di dataran tinggi sembalun. Dalam penelitiannya, Anggraini

(2016) menemukan bahwa sampel daun bergejala virus yang diuji dengan metode ELISA

menunjukkan hasil positif mengandung PVY, yang ditandai dengan adanya reaksi antara

antibody PVY dengan protein sampel tanaman kentang sehingga menunjukkan perubahan

warna.

Berdasarkan hasil uji, terdapat dua dugaan yaitu kandungan protein pada sampel

daun telah terdegradasi sehingga tidak terkomfirmasi pada uji ELISA, dan gejala yang

nampak merupakan gejala yang ditimbulkan oleh hama penghisap daun.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditemukan 4 spesies hama penghisap daun pada pertanaman kentang Varietas Granola

dan Atlantik yaitu Thrips palmi, Bemisia tabaci, Aphids spp., dan Tetranychus spp.

2. Spesies hama yang mendominasi adalah hama Thrips palmi dengan kelimpahan 81%

pada Varietas Granola dan 89% pada Varietas Atlantik.

3. Hasil regresi menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah populasi hama dengan

intensitas serangan hama sangat rendah.

4. Ditemukan dua jenis gejala infeksi diduga virus yaitu PVY (Potato Virus Y) dan PLRV

(Potato Leaf Roll Virus), namun hasil uji ELISA menunjukkan bahwa sampel daun

bergejala virus tidak terbukti mengandung virus PVY.

SARAN

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan sampel daun kentang

yang masih segar. Selain itu sampel hama juga perlu diuji untuk mengetahui spesies hama

yang berpotensi menularkan virus.
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