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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis, populasi, keragaman dan kelimpahan 
serangga pemakan daun pada tanaman kentang (Solanum tuberosum L) varietas granola 
pada fase generatif di dataran medium Aik Berik. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Oktober-November 2017 di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten 
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.  Jenis Penelitian ini yaitu eksploratif dan data yang 
diperoleh dinalaisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga 
serangga pemakan daun yang ditemukan pada tanaman kentang yaitu berasal dari Famili 
Acrididae, Coccinellidae dan Noctuidae. Hasil perhitungan Populasi serangga pemakan 
daun kentang tertinggi pada Famili Coccinellidae sebanyak 83 individu. Indeks keragaman 
dari setiap famili dan perangkap berkisar antara 0,00-0,53 yang berarti termasuk kategori 
sangat rendah. Persentase kelimpahan serangga pemakan daun  tertinggi yaitu pada famili 
Coccinellidae sebesar 69,70%. 
Kata kunci : kentang, serangga pemakan daun,keragaman 

ABSTRACT 

This study aims to determine the type, population, diversity and abundance of  leaf-eating 
insect in potato plants ( Solanum tubersum L) variety of granola at generative phase in 
medium plains of Aik Berik. This research was conducted on October-November 2017 at 
the village of Aik Berik sub-district of North Batukliang, the district of Central Lombok, 
West Nusa Tenggara. This type of research is explorative and the data obtanined are 
analyzed descriptive. The results show that there are three leaf-eating insects found in 
potato crops that come from family Acrididae, Coccinellidae and Noctuidae. The results 
show the highest number of leaf-eating insect in potato come from the family of 
Coccinellidae counted as 83 individu. Diversity index of each family and traps calculated 
in range of 0,00-0,53 means categorized as very low. The highest percentage of leaf-eating 
insect abudance come from family of Coccinellidae that is 69,70%. 
Keywords: Potato, Leaf-eating Insect, Diversity 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Sektor pertanian berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama 

masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja 

di bidang pertanian menyebabkan penghasilan petani tergantung pada hasil pertanian yang 

dilakukan. Salah satu usaha pertanian yang dilakukan adalah budidaya tanaman 

hortikultura. Tanaman hortikultura merupakan komoditas pertanian yang beraneka ragam 

dan sudah berkembang serta banyak diminati konsumen di pasar. Salah satu komoditas 

hortikultura yang banyak menguntungkan adalah kentang. Di Indonesia, umumnya kentang 

dipasarkan dalam bentuk segar dan dijadikan sayur. Akan tetapi sekarang ini kentang 

sudah mulai dikonsumsi sebagai  makanan alternatif yang banyak disukai oleh berbagai 

kalangan dalam  bentuk olahan seperti stick kentang, keripik kentang,  french fries atau 

potato chips makanan ringan dan makanan siap saji lainnya yang berbahan kentang. Hal ini 

menyebabkan kentang memiliki potensi dan prospek yang baik dalam mendukung 

diversifikasi pangan, meningkatkan pendapatan petani,  ekspor non migas dan bahan baku 

industri olahan lainnya (Hartuti dan Sinaga,1998). 

Ubi kentang mengandung banyak karbohidrat, selain itu juga memiliki kandungan 

gizi yakni vitamin dan mineral serta bermacam-macam phytochemical, seperti karotenoid 

dan polifel. Dalam ubi kentang terdapat 18% karbohidrat, 2,4% protein dan 0,1% lemak 

(Idawati, 2012). Kentang dapat dinyatakan sebagai bahan pangan yang dapat mensubsitusi 

bahan karbohidrat lain seperti beras, jagung dan gandum dikarenakan tingginya kandungan 

karbohidrat yang terdapat dalam kentang sehingga banyaknya masyarakat yang 

menggemari kentang. Selain itu, permintaan kentang di pasar setiap hari akan terus 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan 

preferensi masyarakat terhadap kentang (Kusyowo, 2007). 

Sebagian besar budidaya kentang di Indonesia dilakukan di dataran tinggi, dimana 

kendala yang dihadapi yaitu terjadinya erosi tanah sedangkan luas dataran tinggi di 

Indonesia terbatas yang menyebabkan produksi kentang rendah oleh karena itu kebutuhan 

kentang  dalam negeri belum  terpenuhi (Sumadi et al., 2016). Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik Produksi Tanaman Hortikultura (2015). Produktivitas, Produksi dan 

Luas Panen Kentang  di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1. Produktivitas, Produksi dan Luas Panen Kentang di Indonesia 

Tahun Produktivitas Kentang 
(Ton/Ha) 

Produksi kentang 
(Ton) 

Luas Panen kentang 
(Ha) 

2011 15,96 955.488 59.882 
2012 16,58 1.094.232 65.989 
2013 16,02 1.124.282 70.187 
2014 17,67 1.347.815 76.291 
2015 18,56 1.219.558 65.709 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal  Hortikultura (2015) 

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa produktivitas  kentang di 

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Produksi dan luas panen kentang 

mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015. 

Luas panen kentang pada tahun 2014 yaitu 76.291 Ha yang mengalami penurunan menjadi 

65.709 Ha pada tahun 2015 (Penurunan 10.582 Ha). Untuk mengatasi penurunan tersebut 

maka perlu program ekstensifikasi untuk budidaya kentang pada dataran medium (300-700 

Mdpl). 

Dalam budidaya tanaman kentang di dataran medium, peningkatan dan penurunan 

produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu serangan oleh serangga 

terutama yang bertidak sebagai hama. Kecepatan reproduksi serangga yang didukung oleh 

lingkungan yang cocok dan tercukupinya kebutuhan sumber pakan sangat menentukan 

kemelimpahan jenis serangga. Di daerah tropik, sumber pakan serangga hama cukup 

melimpah dan hal ini yang berpengaruh langsung terhadap kecepatan reproduksi serangga 

(Wolda, 1988 dalam Erawati et al., 2010). 

Dalam suatu ekosistem populasi serangga bersifat dinamis dan dalam keadaan 

normal akan beralih pada garis keseimbangan umum. Apabila terjadi peningkatan populasi 

spesies hama tertentu, kemungkinan akan terjadi perubahan status hama dari hama kurang 

penting menjadi hama penting sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih tinggi 

(Hill, 1997 dalam Sianipar et al., 2015).  

Keanekaragaman serangga antara satu tempat dengan tempat yang lain pasti 

berbeda-beda. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Roesosoedarmo dkk (1984) dalam 

Fitriani (2015) bahwa keanakeragaman serangga di lingkungan yang ekstrim misalnya 

daerah kering, tanah miskin hara dan pegunungan merupakan tempat terdapatnya 

keanekaragaman dengan kategori yang rendah. Sebaliknya serangga dengan kategori 

keragaman yang tinggi terdapat di daerah dengan komunitas lingkungan optimum seperti 

daerah yang subur, tanah kaya hara dan daerah pegunungan. Borror et al (1992) 
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menyatakan bahwa faktor geologi dan ekologi  yang sesuai dengan lingkungan hidup 

serangga sangat mempengaruhi penyebaran yang berakibat adanya perbedaan keragaman 

jenis. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan iklim, musim, ketinggian tempat 

dan jenis makanannya. 

Selain itu, sistem pola tanam juga berpengaruh terhadap keragaman jenis hama 

yang menyerang. Hama pemakan daun kentang yang menyerang pada sistem monokultur 

yaitu ulat penggerek umbi, ulat jengkal dan ulat grayak. Sedangkan hama pemakan daun 

yang menyerang tanaman kentang tumpang sari yaitu ulat jengkal, ulat grayak, kumbang 

pemakan daun (kumbang koksi) dan belalang pemakan daun (Suteja, 2013). Demikian pula 

keragaman jenis serangga tergantung pada fase pertumbuhan tanaman tersebut. Indeks 

keanekaragaman pada fase generatif lebih tinggi dibandingkan dengan fase vegetatif. Hal 

ini disebabkan sumber daya makanan serangga pada fase generatif semakin banyak yaitu 

selain daun, muncul bunga dan ubi (Indriyanti et al., 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, maka telah dilakukan penelitian tentang “Keragaman 

Tiga Serangga Pemakan Daun pada Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L) 

Varietas Granola pada Fase Generatif di Dataran Medium Aik Berik ”  

Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis, populasi, keragaman dan 

kelimpahan serangga pemakan daun pada tanaman kentang varietas granola  pada fase 

generatif di dataran medium Aik Berik. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai 

keragaman serangga pemakan daun sehingga mempermudah petani dalam melakukan 

pengendalian terhadap  serangga yang berpotensi dapat merusak tanaman. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksploratif dan data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan 

pada sejumlah titik pengamatan.  

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Aik Berik, Batukliang Utara,  Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini telah dilakukan selama 5 minggu  yang  

dimulai pada 25 Oktober sampai dengan 22 November 2017. 
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Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan adalah meteran, bambu, parang, botol air mineral, 

gunting, perangkap dengan menggunakan yellow pan trap, pitfall trap, light trap, alat tulis 

menulis dan kamera.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kentang varietas 

granola, tali rafia, tissue, formalin, deterjen dan pupuk NPK, KNO3, SP36 dan petroganik. 

Observasi Lokasi Penelitian 

Observasi lokasi penelitian telah dilaksanakan pada bulan September 2017 di Desa 

Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara 

Barat.  

Ploting Areal 

Ploting areal dilakukan untuk membuat blok pengamatan. Luas lahan pengamatan 

± 20 Are. Lahan tersebut dibuat menjadi 6 blok pengamatan. Setiap blok terdapat  16 

bedengan dengan 17 tanaman setiap bedengan. 

Pembuatan dan Penempatan Perangkap 

Yellow sticky trap dibuat dari potongan bambu, botol bekas mineral 150ml, cat 

warna kuning, tiner, plastik bening dan lem tikus. Potongan bambu dengan panjang 60 cm 

dibelah ±3cm kemudian dimasukkan botol yang sudah dicat. Botol tersebut dibungkus 

dengan plastik bening. Pada plastik tersebut diolesi lem tikus yang telah dicairkan dengan 

tiner. Penempatan yellow sticky trap 1 buah perbedengan dengan interval  2 bedengan. 

Jumlah perangkap  sebanyak 4 buah pada masing-masing blok sehingga jumlah 

keseluruhan perangkap yaitu 24 buah. Penempatan perangkap secara zig zag dengan 

jumlah bedengan sebanyak 16 bedengan per blok. 

Yellow pan trap terbuat dari kayu, triplek, mangkok warna kuning dan  larutan 

deterjen. Kayu dirakit sebagai bingkai dengan triplek untuk meletakkan mangkok. 

Mangkok tersebut diisi dengan air deterjen sebagai perangkap. Penempatan yellow pan 

trap 1 buah per bedengan dengan interval 4 bedengan. Jumlah perangakap 2 buah pada 

setiap blok pengamatan sehingga jumlah keseluruhan perangkap sebanyak 12 buah. 

Penempatan perangkap ditengah-tengah yaitu dengan jarak 8 tanaman dimana dalam setiap 

bedengan terdapat 17 tanaman  dengan jumlah bedengan sebanyak 16 bedengan per blok. 

Perangakap jatuh dibuat dari mangkok plastik. Perangkap ini ditanam sejajar 

dengan permukaan tanah. Penempatan perangkap 2 buah per bedengan dengan interval 2 

bedengan sehingga jumlah perangkap 8 buah per blok dengan total keseluruhan perangkap 
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48 buah. Penempatan perangkap ini dengan jarak 5 tanaman dimana jumlah tanaman setiap 

bedengan yaitu 17 tanaman dengan 16 bedengan per blok. 

Pengamatan dan Pengambilan Spesimen 

Pengamatan keragaman serangga hama pemakan daun kentang dilaksanakan 

sebanyak 5 kali. Pengamatan pertama telah dilaksanakan pada umur 45 hari setelah tanam. 

Pengamatan selanjutnya dilakukan dengan interval 7 hari setelah pengamatan pertama 

sampai dengan menjelang panen.  Pengambilan spesimen  dilakukan dengan mengambil 

beberapa hama yang terperangkap ditanaman kentang, hama yang ditemukan dimasukkan 

kedalam botol yang berisi alkohol 70%. Spesimen kemudian direndam menggunakan 

formalin dengan kosentrasi 5 % agar spesimen tersebut tidak rusak. 

Identifikasi 

Serangga yang sudah dikumpulkan dari lapangan kemudian difoto di Laboratorium 

Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mataram 

dengan kamera Cannon Eos 60D Makro Lensa Cannon EF-S60mm. Serangga 

diidentifikasi menggunakan Buku Kunci Determinasi Serangga dan rujukan pustaka 

lainnya, untuk menentukan spesiesnya.  

Variabel Pengamatan  

Variabel yang diamati meliputi jenis, populasi, kelimpahan dan keragaman 

serangga hama pemakan daun pada tanaman kentang. 

Analisis Data 

 Setelah jumlah populasi serangga hama  yang tertangkap diketahui selanjutnya 

dilakukan analisis untuk mengetahui nilai keragaman dan kelimpahan serangga yang 

tertangkap menggunakan rumus-rumus keragaman dan kelimpahan. 

1. Rumus Keragaman (H`) (Michael 1994). 
 

 (H`) = 
푱풖풎풍풂풉	풇풂풎풊풍풊

푱풖풎풍풂풉풕풐풕풂풍풊풏풅풊풗풊풅풖
 

Kriteria untuk nilai keanekaragaman Shannon H` menggunakan kriteria yang telah 

dimodifikasi oleh Suana dan Haryanto (2007) sebagai berikut: 

Nilai Keragaman spesies (H`) Tingkat Keragaman 

H < 1 Sangat rendah 
1 < H < 2 Rendah 
2 < H < 3 Sedang 
3 < H < 4 Tinggi 
4 < H < 5 Sangat tinggi 
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2. Rumus Kelimpahan (K) (Michael 1994). 
 

            	(퐊) = ∑	퐣퐮퐦퐥퐚퐡	퐟퐚퐦퐢퐥퐢	
∑	퐭퐨퐭퐚퐥	퐢퐧퐝퐢퐯퐢퐝퐮	퐬퐞퐥퐮퐫퐮퐡	퐟퐚퐦퐢퐥퐢

 X 100 % 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan dan identifikasi menunjukan ada 3 serangga pemakan daun yang 

terperangkap pada tanaman kentang varietas granola pada fase generatif di Desa Aik Berik, 

Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok  Tengah, NTB selama 5 kali 

pengamatan. Ke tiga  jenis serangga pemakan daun kentang yang ditemukan dilapangan 

yaitu berasal dari famili Noctuidae, Coccinellidae dan Acrididae (Gambar 4.1). 

     
Gambar 4.1. (a) Famili Acrididae (b) Famili Coccinellidae dan (c) Famili Noctuidae 

Famili Acrididae memiliki karakter tubuh ukuran betina lebih besar daripada yang 

jantan. Memiliki antena yang pendek. Pronotum tidak memanjang kebelakang.  Pada 

abdomen ruas pertama terdapat alat suara (Tympana). Femur kaki belakang jelas lebih 

besar daripada femur kaki depan. Tibia kaki depan tidak membesar dan tidak digunakan 

untuk menggali. Terdapat tarsi yang beruas 3 buah dan ovivositornya pendek (Subyanto 

dan Ahmad Sultoni, 1991). 

Famili Coccinellidae memiliki karakter tubuh lebar, oval mendekati bulat. Bentuk 

kepala kecil yang sebagian atau seluruhya tersembunyi dibawah pronotum dan memiliki 

antena yang  pendek dengan 3-6 ruas. Maxyllary panjang dan ramping hampir lebih sama 

atau lebih panjang dari antena. Elytranya terdapat bulu-bulu yang menutupi seluruh 

abdomen. Ciri yang demikian ini menunjukkan sebagai hama pemakan tanaman. 

Sedangkan famili Coccinellidae yang elytranya tidak memiliki bulu bersifat sebagai 

predator. Coxa kaki belakang tidak membagi sternit abdominal menjadi dua bagian. Larva 

berwarna gelap ada yang berbecak-becak kuning kemerahan dan mempunyai duri seperti 

garpu sedangkan imago sering berwarna cerah oranye kuning, orange atau merah dengan 

spot-spot hitam atau hitam kuning sampai merah (Subyanto dan Ahmad Sultoni, 1991). 

Famili Noctuidae memiliki karakter seluruh tubuh biasanya berwrna suram dengan 

garis-garis teratur merah, kuning orange (spot-spot perak). Ukuran tubuh kecil sampai 

sedang dan badan gemuk serta tegap. Pada kepala terdapat antena. Antena pada betina 

berbentuk benang dan ramping  sedangkan pada jantan berambut seperti sikat. Terdapat 

 a b c 
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sayap yang  normal dan bersisik biasa. Sayap depan agak sempit dan  sayap belakang lebih 

lebar. Sayapnya terbagi menjadi beberapa ruas yaitu Sc, R, Rs, M Cu dan A (Gambar 4.2) 

(Borror Et al, 1992). Ruas Sc dan R Pada sayap belakang menyatu didekat basal aerola, 

Ruas Cu sayap belakang 3-4 cabang. Saat istirahat posisi sayap seperti genting diatas 

abdomen. Umumnya terbang pada malam hari dan tertarik pada cahaya. Larva mempunyai 

warna bervariasi (Subyanto dan Ahmad Sultoni, 1991). 

Gambar 4.2. Bentuk sayap Famili Noctuidae  

                      
Keterangan: (a) Sayap menurut Literatur (b) Sayap Hasil Penelitian 

Populasi Serangga Pemakan Daun Kentang yang Terperangkap 

Hasil pengamatan jumlah populasi serangga yang terperangkap berbeda-beda. 

Demikian juga pada setiap perangkap yang digunakan. Jumlah populasi ketiga serangga 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Populasi Serangga Pemakan Daun yang Terperangkap 

No Famili Total Populasi Hama/Perangkap Total PFT YPT YST 
1 Noctuidae 16   0   0 16 
1 Coccinellidae   0 37 46 83 
3 Acrididae 16 17 20 53 

Total 32 54 66 152 
Keterangan: PFT: Pit Fall Trap; YPT: Yellow Pan Trap; YST: Yellow Sticky Trap 

Tabel 4.1. menunjukkan populasi hama paling banyak terperangkap pada PFT (Fit 

Fall Trap) yaitu famili Noctuidae sebesar 16 individu. Pada perangkap YPT (Yellow Pan 

Trap) dan YST (Yellow Sticky Trap) terlihat bahwa populasi hama yang lebih banyak 

terperangkap yaitu Famili Coccinellidae pada YPT 37 individu dan YST 46 individu. 

Sedangkan jumlah famili Acrididae yang terperangkap Pada PFT, YPT dan YST secara 

Berurutan yaitu 16, 17 dan 20 individu. Dilihat dari jenis perangkap yang digunakan, 

jumlah populasi serangga pemakan daun pada PFT yaitu 32 individu. Pada YPT yaitu 54 

individu dan pada YST yaitu 66 individu. Serangga pemakan daun paling banyak 

terperangkap yaitu pada YST, diduga  bahwa perangkap tersebut lebih efektif jika 

dibandingkan dengan dua perangkap lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Mas’ud (2011) dalam Soeratman et al., (2014) yang menyatakan bahwa efektivitas 

penggunaan perangkap perekat warna kuning (yellow stiky trap) dapat menangkap 

a b 
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berbagai jenis serangga di areal pertanaman. Hasil penelitian Heinz et al., (1982) dan 

Naryanta (1999)  dalam Soeratman et al., (2014) juga menyatakan bahwa perangkap 

serangga warna kuning sangat baik digunakan dalam memonitoring dan mengevaluasi 

jenis dan populasi serangga di areal tanaman pertanian. Ada 2 jenis perangkap kuning yang 

digunakan yaitu YPT dan YST. Perangkap YPT kurang efektif untuk menangkap serangga 

hama  karena hanya menggunakan mangkok warna kuning yang diisi dengan larutan 

deterjen sehingga serangga masih bisa lepas dan kemungkinan pada perangkap tersebut 

serangga hanya hinggap dan tidak langsung jatuh ke larutan deterjen. Selain itu air hujan 

yang masuk dalam mangkok mengakibatkan terjadinya pengenceran larutan deterjen, 

sehingga menurunkan daya bunuh larutan deterjen terhadap serangga. Adapun sebagian air 

yang meluap dari dalam mangkok akan membawa keluar serangga yang telah terperangkap 

dan ini tentu diluar dari perhitungan. 

Serangga pemakan daun yang cenderung  paling banyak terperangkap yaitu Famili 

Coccinellidae sebanyak 83 individu, karena serangga tersebut termasuk diurnal (aktif pada 

siang hari) yang memiliki mobilitas cukup tinggi sehingga lebih leluasa terbang pada lahan 

yang memungkinkan lebih mudah masuk dalam perangkap. Disamping itu diduga bahwa 

keberadaan famili Coccinellidae pada lahan lebih dominan daripada serangga lainnya. 

Kemudian disusul oleh famili Acrididae sebanyak 53 individu karena mobilitas serangga 

tersebut lebih rendah daripada famili Coccinellidae. Famili Acrididae cara perpindahan 

dari tempat satu ke tempat yang lain yakni meloncat atau berjalan. Serangga pemakan daun 

yang cenderung paling sedikit terperangkap yaitu Famili Noctuidae sebanyak 16 individu. 

Hal ini diduga karena pada lahan tersebut imago famili Noctuidae yang datang hanya 

betina saja untuk meletakkan telur pada daun kentang. Sedangkan untuk imago famili 

Noctuidae yang jantan praktis tidak ada dilahan karna tidak tersedia makanan berupa 

nekstar bunga. Serangga nocturnal (aktif pada malam hari) lebih tertaraik pada cahaya 

lampu sedangkan pada penelitian ini digunakan perangkap yang tidak menghasilkan 

cahaya. Tinggi rendahnya populasi suatu serangga disebabkan oleh tersedia atau tidaknya 

makanan yang dibutuhkan oleh serangga di lingkungan tersebut. Umboh et al., (2016) 

menyatakan bahwa jumlah makanan yang cukup dan sesuai dengan yang dibutuhkan 

serangga akan mendukung perkembangan populasi serangga, sebaliknya makanan yang 

cukup tetapi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan akan menyebabkan terjadinya penolakan 

serangga terhadap jenis tanaman tersebut.  
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Selain faktor makanan, faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan serangga yaitu 

faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Suhu di Desa Aik Berik, Kecamatan Batu 

Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah  selama 5 kali pengamatan berkisar antara 28-

320C dan kelembaban berkisar antara 50-65%. Pada umumnya menurut Jumar (2000) 

kisaran suhu yang efektif yaitu suhu minimum 150C, suhu optimum 250C dan suhu 

maksimum 450C. Berdasarkan data pengamatan pada daerah tersebut suhu di Desa Aik 

Berik termasuk suhu optimum sehingga terdapat berbagai jenis serangga pemakan daun 

kentang yang dapat bertahan pada areal pengamatan karena kisaran suhu tersebut baik 

untuk perkembangan kehidupan serangga. 

Indeks Keragaman Serrangga Pemakan Daun Kentang  

Secara umum berdasarkan kriteria indeks keragaman Shannon-Wiener  yang telah 

dimodifikasi oleh Suana dan Haryanto (2007), indeks keragaman (H’) serangga pemakan 

daun kentang pada Fase Generatif tergolong dalam kategori sangat rendah. Nilai indeks 

keragaman pada masing-masing famili dan perangkap sama-sama mepunyai nilai 

keragaman yang sangat rendah (Tabel 4.2 dan 4.3). 

Tabel 4.2. Indeks Keragaman pada Masing-masing Famili 

No Perangkap Famili Keterangan 
 Noctuidae Coccinellidae Acrididae 
1 PFT 0,25 0,00 0,00 Sangat Rendah 
2 YPT 0,00 0,16 0,15 Sangat Rendah 
3 YST 0,25 0,24 0,22 Sangat Rendah 

Rata-rata 0,17 0,13 0,12   
Keterangan: PFT: Pit Fall Trap; YPT: Yellow Pan Trap; YST: Yellow Sticky Trap 

Dilihat dari masing-masing famili, nilai indeks keragaman famili Noctuidae, 

Coccinellidae dan Acrididae secara berurutan yaitu rata-rata 0,17, 0,13 dan 0,12. Ketiga 

famili tersebut tergolong dalam kategori nilai indeks keragaman yang sangat rendah. 

Tabel 4.3. Indeks Keragaman pada Masing-masing Perangkap 

No Perangkap Indeks Keragaman Keterangan 
1 PFT 0,53 Sangat Rendah 
2 YPT 0,41 Sangat Rendah 
3 YST 0,37 Sangat Rendah 

Keterangan: PFT: Pit Fall Trap; YPT: Pan Trap; YST: Yellow Sticky Trap 

Berdasarkan Tabel 4.3. Perhitungan berdasarkan pada masing-masing perangkap 

yang sebenarnya terdiri dari 3 famili untuk setiap perangkap. Indeks keragaman pada FPT, 

YPT dan YST yaitu secara berurutan  0,53: 0,41 dan 0,37. Hasil tangkapan dari ketiga 

perangkap tersebut dikategorikan dengan nilai indeks keragaman yang sangat rendah. 
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Merujuk Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 diperoleh nilai indeks keragaman  H<1 yang 

artinya bahwa nilai keragaman hama pemakan daun kentang  pada fase generatif di areal 

tersebut sangat rendah. Hal ini diduga karena serangga hasil tangkapan setelah dilakukan 

identifikasi  hanya terpilah dalam tiga famili yang masing-masing beranggotakan satu 

spesies atau jenis. Tinggi rendahnya nilai H' dipengaruhi oleh jumlah taksa (famili) dan 

ragam populasi. Walaupun jumlah individu melimpah namun masih dalam satu famili, 

maka keragamannya rendah jika dibanding dengan jumlah individu yang lebih  sedikit, 

tetapi beragam dan masing-masing masuk dalam  famili yang berbeda (Subagja, 1996) 

dalam Latip et al., (2015). Rendahnya nilai indeks keragaman hama  di lapangan, diduga 

karena lahan penanaman kentang tersebut merupakan lahan baru yang petaninya sangat 

intensif menggunakan insektisida dalam pengendalian hama. Menurut Sosromarsono 

(1989) dalam Tomayahu (2015) bahwa penggunaan  insektisida yang berlebihan  akan 

menimbulkan dampak negatif antara lain: pencemaran lingkungan, resistensi hama, 

timbulnya hama sekunder,  terbunuhnya musuh alami dan keracunan pada manusia.  

Suratmo (1974) dalam Haneda et al., (2013) menyatakan bahwa keanekaragaman 

serangga antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan keragamanan tanaman sebagai 

makanan, berlindung dan tempat bertelur, kerapatan tanaman inang, umur tanaman inang, 

dan komposisi tegakan. Akan tetapi kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk 

kelangsungan hidup serangga maka dapat dipastikan memiliki tingkat keragaman yang 

sangat rendah. Menurut Untung (1996) bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah 

permukiman akan berpengaruh negatif pada tingkat keragaman serangga  

 Kelimpahan Serangga  

Serangga pemakan daun kentang yang tertangkap dengan perangkap PFT, YPT dan 

YST secara keseluruhan terdiri atas 3 famili yaitu Noctuidae, Coccinellidae dan Acrididae. 

Adapun jumlah individu dan kelimpahan serangga tersebut pada setiap perangkap dapat 

dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Jumlah dan Persentase Kelimpahan Serangga Pemakan Daun Kentang pada 
Perangkap PFT, YPT dan YST. 

No Famili Jumlah Populasi Terperangkap/Kelimpahan(%) 
PFT K(%) YPT K(%) YST K(%) 

1 Noctuidae 16 50   0      0   0     0 
2 Coccinellidae   0   0 37 68,52 46 69,70 
3 Acrididae 16 50 17 31,48 20 30,30 

Keterangan: PFT: Pit Fall Trap; YPT: Pan Trap;  YST: Yellow Sticky Trap; K: Kelimpahan 
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Bersadarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa pada perangkap PFT diperoleh 

tangkapan Famili Noctuidae paling banyak yakni 16 individu jika dibandingkan dengan 

perangkap YPT dan YST yang masing-masing 0. Akan tetapi tangkapan Famili 

Coccinellidae justru paling tinggi pada perangkap YST yakni 46 individu. Kemudian 

disusul pada perangkap YPT (37 individu) dan paling rendah pada perangkap PFT (0). 

Sedangkan hasil tangkapan famili Acrididae pada perangkap PFT dan YPT hampir sama 

yaitu masing-masing 16 individu dan 17 individu. Sedangkan yang paling banyak  dengan 

perangkap YST yakni 20 individu. Data jumlah individu pada masing-masing spesies yang 

terbagi dalam 3 famili tersebut diatas  maka dapat dihitung nilai kelimpahan.  Pada 

perangkap YST dan YPT  menunjukkan kelimpahan tertinggi untuk famili Coccinellidae 

yaitu masing-masing 69,70 % dan 68,52%. Berikutnya pada perangkap PFT, YPT dan 

YST untuk famili Acrididae yaitu secara berurutan 50%; 31,48% dan 33,30%. Namun 

pada perangkap PFT kelimpahan untuk famili Acrididae relatif tinggi yakni 50% 

sedangkan  kelimpahan famili Coccinellidae paling rendah yakni 0%. Demikian juga 

kelimpahan untuk famili Noctuidae pada perangkap YPT dan YST masing-masing yaitu 

0% 

Famili Noctuidae pada perangkap PFT jumlahnya lebih banyak (16 individu) jika 

dibanding dengan perangkap YPT maupaun YST yaitu (0). Mobilitas serangga  pada stadia 

larva sangat rendah, sehingga salah satu cara menghindar dari gangguan predator 

menjatuhkan diri dari daun tanaman kentang. Kebiasaan larva pemakan daun menetap pada 

dedauanan kecuali jika akan pupasi, maka pada perangkap YPT dan YST menunjukkan 

jumlah tangkapan maupun kelimpahan yang rendah masing-masing (0). Akan tetapi  famili 

Coccinellidae pada perangkap YST dan YPT berjumlah 46 individu atau kelimpahan 

69,70% dan 37 individu atau kelimpahan 68,52%. Angka tersebut cukup tinggi bahkan 

tertinggi jika dibandingkan dengan perangkap lainnya baik untuk famili Noctuidae maupun 

famili Acrididae. Hal demikian dikarenakan stadium imago famii Coccinellidae mobilitas 

sangat tinggi yakni dengan cara terbang pada siang hari, sedangkan YST dan YPT yang 

berwarna kuning cenderung lebih menyolok jika dibandingkan dengan habitus tanaman 

kentang, maka diduga preferensi imago tersebut lebih kepada warna kuning sehingga pada 

kedua perangkap tersebut menunjukkan jumlah dan kelimpahan yang tinggi.  

 Adapun hubungan antara keragaman dan kelimpahan serangga pemakan daun 

kentang pada penelitian ini hampir tidak menunjukkan keterkaitan antara keduanya. Hal ini 

disebabkan tiga famili serangga yang teridentifikasi masing-masing beranggotakan satu 
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spesies. Sementara itu kelimpahan ditentukan oleh jumlah hasil tangkapan yang diperoleh. 

Dengan demikian hasil penelitian mengenai keragaman  serangga pemakan daun kentang 

tidak menunjukkan hubungan dengan kelimpahan. Berdasarkan pernyataan Harper (1987) 

bahwa kemelimpahan ditentukan oleh jumlah individu yang menempati suatu area tertentu. 

Tinggi rendahnya kemelimpahan menurut  Tofani (2008) dalam Haneda (2013) bahwa  

komposisi dan kelimpahan serangga  dipengaruhi oleh kelimpahan jenis  tumbuhan baik 

pohon  maupun tumbuhan bawah.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis perhitungan populasi, indeks keragaman 

dan kelimpahan serangga pemakan daun, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat tiga serangga pemakan daun yang ditemukan pada pertanaman kentang yaitu 

berasal dari Famili Acrididae, Coccinellidae dan Noctuidae. 

2. Populasi serangga pemakan daun tertinggi pada Famili Coccinellidae sebanyak 83 

individu. 

3. Indeks keragaman dari setiap famili dan perangkap berkisar antara 0,00-0,53 yang 

berarti termasuk kategori sangat rendah.  

4. Persentase kelimpahan serangga pemakan daun tertinggi yaitu pada Famili 

Coccinellidae sebesar 69,70%. 
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