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ABSTRAK 

Tujuan penelitianadalah untuk mengetahui keberadaan hama pengorok 

daun (Diptera: Agromyzidae)) pada penanaman kentang (Solanum tuberosum L.) 

di Dataran Tinggi Sembalun.Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 

sampai bulan Januari 2018 di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok 

Timur.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survey  

serta pengumpulan data di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan(1) ditemukan 

dua spesies hama pengorok daun kentang yang termasuk dalam Subfamili 

Agromyzinae dan Phytomyzinae; (2) Subfamili Phytomyzinae merupakan hama 

pengorok daun kentang baru tercatat di Pulau Lombok (new record); (3)Intensitas 

serangan hama pengorok pada lahan pengamatan belum tergolong merugikan 

karena nilai intensitas serangannya masih rendah dengan rata-rata intensitas 

sebesar 0,848%. 

Kata kunci : Pengorok daun, Dataran Tinggi, Sembalun 

 

ABSTRACT 

The aimed of this study are to find out the existence of leaf miner in potato 

plants in the area of Sembalun High Land. This research was conducted from 

November 2017 until January 2018 at Sembalun High Land. The method that 

used in this research is a descriptive method with survey technique and in field 

data gathering. The result showed (1) there was found two species of leaf miner 

from the Subfamily of Agromyzinae and Phytomyzinae; (2) the Subfamily of 

Phytomyzinae is a new record of potato leaf miner distribution in Lombok Island; 

(3) the intensity of leaf miner’s attack on the observation fields has not been 

classified as detrimental because the intensity of the attack is still low with the 

average intensity by 0,848%. 

Keywords:Leaf miners, High Land, Sembalun 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu jenis tanaman 

sayuran yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan di Indonesia.Meskipun 

kentang bukan merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, namun konsumsi 

kentang yang dapat dijadikan sebagai pangan alternatif guna mencukupi 

kebutuhan pangan di Indonesia tidak dapat diremehkan.Dari tahun ke tahun, 

permintaan komoditas ini selalu meningkat karena ditunjang banyaknya produk 

makanan yang berbahan dasar kentang. 

Jumlah permintaan kentang dapat dilihat dari pola data konsumsi nasional 

yang cenderung meningkat dari tahun 2002 sampai tahun 2012. Konsumsi rumah 

tangga kentang rata-rata meningkat sebesar 1,76% setiap tahunnya (Departemen 

Pertanian, 2008). Produksi kentang secara lokal di Kecamatan Sembalun pada 

tahun 2007 sebesar 17,67 ton/ha, diikuti tahun 2008 menjadi 18,93 ton/ha (Cakra, 

2012). Sedangkan produksi kentang terakhir pada tahun 2014 sebesar 17,95 ton/ha 

(Badan Pusat Statistik, 2015). 

Menurut BPS (2015) terjadi penurunan produksi kentang Nasional dari 

tahun 2009 sampai dengan 2011, produksi tahun 2009 mencapai 16,51 ton/ha, 

tahun 2010 menurun menjadi 15,94 ton/ha, dan pada tahun 2011 produksi kentang 

mencapai 15,96 ton/ha. Terjadi peningkatan produksi pada tahun 2012 yaitu 

sebesar 16,58 ton/ha setelah sebelumnya turun di tahun 2010 dan 2011. 

Penurunan produksi kentang terjadi lagi pada tahun 2013 sebelum kembali 

meningkat ditahun 2014 sejalan dengan penambahan luas lahan kentang di 

Indonesia. Tahun 2013 produksi kentang mencapai 16,02 ton/ha dan 2014 

menjadi 17,67 ton/ha (Kementerian Pertanian, 2015) 

Dilihat dari data produksi kentang tersebut di atas masih relatif rendah. 

Sedangkan produksi kentang secara potensial dapat mencapai 30 ton/ha. Dan 

khususnya untuk produksi varietas granola dapat mencapai 26,5 ton/ha sedangkan 

atlantik sebesar 20 ton/ha (Waluyo, 2013). Rendahnya tingkat produksi kentang 

tersebut salah satunya disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sering menyerang kentang 

(Solanum tuberosumL.) adalah hama pengorok daun (Liriomyza huidobrensis). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah dilakukan penelitian yang 

berjudul “Keberadaan Hama Pengorok Daun (Diptera: Agromyzidae) pada 

Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) di Dataran Tinggi Sembalun. 

BAHAN DAN METODE 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan November2017 sampai 

Januari  2018 pada Sentra Penanaman Kentang di Dataran Tinggi Sembalun, 



Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan teknik survey dan pengumpulan data di lapangan. 

Alat dan Bahan Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah handcounter, alat 

dokumentasi, kaca pembesar, Google Mapping, plastik transparan, alat foto, 

mikroskop stereo, jarum preparat, cawan petri, meteran, tali rapia, dan alat tulis 

menulis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain : tanaman kentang, 

hasil koleksi serangga, alkohol 70 %, cat kuku bening, plastik bening (zip lock), 

plastik besar, dan kertas label. 

Penentuan Lahan Pengamatan 

Teknik yang digunakan dalam penentuan lahan sampel yang digunakan 

untuk diamati keberadaan hama pengorok daun adalah dengan cara transek. 

Artinya, untuk pengambilan lahan sampel dilakukan survei persebaran lahan 

kentang kemudian dipilih 10 lahan yang ditemui dengan jarak antar lahannya 

minimal 500 m sampai 1 km dengan syarat lahan minimal 2 are serta tanamannya 

terisi penuh. 

Penentuan Tanaman Sampel 

Tanaman sampel diambil menggunakan sistematikrandom sampling yaitu 

dengan memilih tanaman secara acak sistematis pada setiap lokasi pengamatan. 

Setiap petak contoh diambil 20 % tanaman sampel dari keseluruhan populasi 

tanaman kentang. 

Pengambilan Sampel Serangga 

Sampel serangga diambil dari 25 daun tanaman kentang yang 

menunjukkan gejala serangan pada setiap lahannya. Daun tersebut dipelihara 

hingga larva yang berada di dalam daun berkembang menjadi imago, kemudian 

disimpan pada botol efendorf yang di dalamnya telah berisi alcohol 70%. 

Identifikasi dan Verifikasi Hama 

Sampel hama yang telah disimpan pada botol efendorf diidentifikasi di 

Laboratorium. Pengamatan karakter morfologiserangga dilakukan menggunakan 

mikroskop stereo. Hasil pengamatan karakter morfologi tersebut dibandingkan 

dengan karakteristik morfologi seranggayang ada pada kunci determinasi 

serangga oleh Kenneth A. Spencer. 

Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan meliputi: Populasi hama, intensitas kerusakan, 

kerapatan trikoma daun, keragaman spesies, varietas kentang yang digunakan. 



 
 

Intensitas serangan hama atau intensitas kerusakan pada tiap-tiap tanaman 

kentang ditentukan dengan rumus Natawigena, (1989) sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

I :  Intensitas serangan    

n :  Jumlah daun tanaman yang terserang. 

Z :  Nilai sekor tertinggi yang di gunakan. 

V :  Jumlah daun yang di amati. 

Tabel 1.Nilai skala intensitas serangan hama 

Skala Nilai 

0 Jika tidak ada daun tanaman yang terserang  0 % 

1 Jika  daun tanaman yang terserang 1% -  20% 

2 Jika  daun tanaman yang terserang 21% - 40% 

3 Jika  daun tanaman yang terserang 41%  -  60% 

4 Jika  daun tanaman yang terserang lebih  dari 61% - 80% 

5 Jika daun tanaman yang terserang lebih dari 80% 
(Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman, 2000) 

Keragaman jenis hama dan parasitoid ditentukan dari hasil koleksi 

spesimen yang diperoleh selama penelitian. Nilai indeks keragaman dihitung 

dengan rumus keragaman Shannon-Wiener (Michael, 1988). 

(H’) =  

Kriteria untuk nilai keanekaragaman Shannon H` menggunakan kriteria 

yang telah dimodifikasi oleh Suana dan Haryanto (2007) sebagai berikut: 

Tabel 2. Kriteria Keragaman Spesies 

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 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Serangga Pada Pertanaman Kentang di Kecamatn Sembalun 

 Pertanaman kentang pada wilayah Kecamatan Sembalun ditemukan dua 

spesies hama pengorok daun yang teridentifikasi tergolong dalam subfamili 

berbeda, yaitu subfamili Agromyzinae dan Phytomyzinae. Serangga dari 

subfamili Phytomizinae yang diduga berasal dari genus Phytomyza belum 



teridentifikasi spesiesnya. Serangga lainnya adalah dari spesies Liriomyza 

huidobrensis,tergolongfamili Agromyzidae subfamiliAgromyzinae yang 

merupakan hama penting pada sayuran dan tanaman hias.  

 

  

Gambar 1. Morfologi Dua Hama Pengorok Daun Kentang (a) Venasi sayap Subfamili 

Agromyzinae; C: kosta, Sc: Subkosta, R: Radius, M: Median, C: Kubitus, A: Anal  

(b) Venasi sayap Subfamili Phytomyzinae; c) Morfologi tubuh Subfamili 

Agromyzinae; (d) Morfologi tubuh Subfamili Phytomyzinae 

Agromyzidae merupakan famili dari Ordo Diptera yang terbagi menjadi 

dua Subfamili yaitu Agromyzinae dan Phytomyzinae, yang mana kedua subfamili 

ini dapat dengan mudah dibedakan melalui serangga dewasa (berdasarkan struktur 

sayap) atau pada stadia larvanya. Perbedaan kedua venasi sayap pada Subfamili 

Agromyzinae dan Phytomyzinae dapat terlihat pada gambar a dan b. Dalam 

Subfamili Agromyzinae, subkosta sepenuhnya berkembang dan bergabung pada 

venasi R1 sebelum mencapai kosta. Sebagian besar spesies pada subfamili ini 

berbentuk tegas dengan panjang sayap kurang lebih 3mm, dan kosta umumnya 

meluas ke venasi M1+2. Pada Subfamili Phytomyzinae, subkosta mulai 

berkurang, perlahan menjadi lebih kecil bahkan berbentuk lipatan, berjalan sejajar 

dengan subkosta dan bergabung dengan kosta secara mandiri dan berakhir pada 

puncak venasi R4+5 (Spencer, K.A., 1953).Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5 

berikut: 

(d) (c) 



 
 

 
Gambar 2. Subkosta pada Sayap dari (A) Subfamili Agromyzinae; (B) Subfamili 

Phytomyzinae(Spencer, 1953). 

Salah satu spesies yang berasal dari Subfamili Agromyzinae dimana 

serangga ini merupakan pengorok daun pada tanaman kentang adalah Liriomyza 

huidobrensis (Gambar 1c).Hama ini memiliki kepala dengan frons berwarna 

kuning, sisi belakang dari mata besar berwarna hitam, ada tiga ocelli kecil di 

bagian atas kepala, tubuh berwarna hitam mengkilap, kecuali skutellum dan 

bagian samping toraks. Bagian dorsalnya berwarna gelap sedangkan antenanya 

berwarna kuning kecoklatan dan berukuran pendek berada tepat di atas mulut, 

mesonotum hitam dan kusam. Sebagian besar tubuh dari lalat pengorok daun ini 

ditumbuhi rambut-rambut kaku yang tegak di sekitar punggungnya. Ciri-ciri yang 

tersebut di atas sesuai dengan pendapat Rustam (2002) yang menyebutkan bahwa 

lalat pengorok ini berwarna kuning pada bagian kepala, berwarna hitam pada 

bagian dekat oceli dan belakang mata, antena berwarna kuning kecoklatan dengan 

3 segmen pendek dan membulat. 

Pada hama kedua (Gambar 1d) merupakan salah satu hama yang 

teridentifikasi tergolongdalam Ordo Diptera Famili Agromizidae dengan 

Subfamili Phytomizinae dan diduga dari Genus Phytomyza.Hama dari Subfamili 

Phytomyzinae ini tercatat sebagai new record pada tanaman kentang di Pulau 

Lombok. Hal ini dapat membantah perkataan para ahli yang menyatakan bahwa 

pada pertanaman kentang hanya ditemukan satu jenis pengorok daun saja, 

melainkan dua jenis pengorok daun yang berasal dari subfamili yang berbeda, 

seperti pernyataan Setiawati et al., (1996) yang menyatakan bahwa  

Liriomyza huidobrensis memang diketahui menjadi satu-satunya jenis lalat 

pengorok daun pada tanaman kentang.  

Subfamili Phytomyzinaemenyerupai lalat pengorokdaun  

Liriomyza huidobrensis, namun yang paling membedakan adalah dari segi 

warnanya. Serangga yang tergolong dalam Subfamili Phytomizinae ini seperti ciri 

khasnya, memiliki rambut kasar yang tumbuh di sekitar femur bahkan hampir 

pada seluruh bagian tubuhnya. Rambut-rambut kasar yang tumbuh pada sekujur 

tubuh serangga ini berwarna hitam. Selain warna tubuh, ciri yang membedakan 

pengorok ini dengan jenis pengorok lainnya adalah tidak memiliki pola tergit 

abdomen. Jadi abdomennya berwarna jingga polos tanpa pola. Lalat pengorok 

daun ini memiliki 3 pasang tungkai yang masing-masing tungkainya terdiri dari 



beberapa bagian yang terdiri dari femur berwarna orange cerah, tibia berwarna 

lebih gelap, tarsus dengan warna paling gelap yang terdiri dari 5 segmen, dan 

pretarsus. 

Hasil Pengamatan Intensitas Serangan Hama 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa ada dua jenis varietas 

tanaman kentang yang diusahakan oleh petani pada lahan pengamatan, yaitu 

Varietas Granola dan Varietas Atlantik. Menurut petani, kedua jenis varietas 

kentang tersebut sangat cocok diusahakan pada lahan-lahan di Dataran Tinggi 

Sembalun. Hal ini selain dikarenakan kedua jenis varietas tersebut dapat 

memberikan hasil produksi yang maksimal, petani beranggapan bahwa kedua 

varietas tersebut mempunyai ketahanan terhadap Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT). Secara morfologi kedua varietas ini memiliki ciri dan bentuk 

yang sama, akan tetapi daya tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) pada masing-masing varietas berbeda. .  

Hama pengorok daun(Diptera: Agromyzidae) merupakan hama yang 

dikatakan sangat merugikan dan saat ini dianggap sebagai serangga paling 

merusak pada pertanaman kentang. Menurut Setiawati et al., 1996,kehilangan 

hasil akibat serangan lalat ini dapat mencapai 34%, namun hal ini tidak terbukti 

pada pertanaman kentang di Dataran Tinggi Sembalun. 

Serangan yang ditimbulkan oleh lalat pengorok pada lahan pertanaman 

kentang di Dataran Tinggi Sembalun dinilai masih sangat rendah dengan nilai 

intensitas rata-rata pada sepuluh lahan yaitu sebesar 0,848%.Nilai ini bahkan tidak 

lebih dari 1% yang berarti pada Sentra Produksi Kentang Sembalun lalat pengorok 

daun ini bukan merupakan masalah utama bagi petani kentang.Jika dilihat pada 

kedua varietas tanaman kentang yang diusahakan, dapat diketahui bahwa nilai 

intensitas serangan lebih tinggi pada varietas atlantik daripada varietas granola 

walaupun kedua nilai tidak berbeda nyata. 

Tabel 3. Intensitas Serangan Hama di Kecamatan Sembalun 

Varietas 

Kentang 

Intensitas Serangan 

(%) 

Kerapatan Trikoma 

(cm
-2

) 

Atlantik 1,44%       41,6 ± 0,67   

Granola 0,26%       57,2 ±0,13    

Setelah dilakukan pengamatan pada 10 lahan pertanaman kentang, 

intensitas kerusakan terdapat pada 4 lahan dengan dua varietas kentang. Pada 

keempat lahan tersebut, 2 lahan diantaranya merupakan kentang dari varietas 

atlantik dan 2 lainnya dari varietas granola. Kedua varietas kentang tersebut 

menunjukkan intensitas kerusakan yang tidak berbeda nyata. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua varietas memiliki ketahanan yang sama terhadap serangan hama, 

khususnya hama pengorok daun. 



 
 

Kentang varietas atlantik memiliki kerapatan trikoma lebih renggang yaitu 

41,6cm-2 sedangkan granola lebih rapat yaitu 57,2cm-2. Nilai tersebut menunjukkan 

jumlah trikomacm-2 luas daun. Tinggi rendahnya tingkat kerapatan trikoma daun 

berpengaruh terhadap kemampuan larva lalat pengorok untuk membuat liang 

korokan pada jaringan mesofil daun yang terserang. Hal ini akan membatasi ruang 

gerak hama karena semakin rapat suatu trikoma daun, semakin sempit pula luasan 

daun yang dapat diserang, maka semakin rendah intensitas serangan hamanya 

(Suharsono dan Suntono, 2009). Namun, perbedaan tingkat kerapatan trikoma 

antara varietas granola dan atlantik tidak berbeda nyata terhadap serangan hama 

pengorok daun yang juga menunjukan nilai intensitas serangan yang tidak berbeda 

nyata. 

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa kerapatan 

trikoma dari tanaman kentang varietas atlantik dan varietas granola nilainya tidak 

berbeda nyata.Nilai kerapatan trikoma pada kedua varietas ini masih tergolong 

varietas dengan kerapatan trikoma yang rendah. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Boedisantoso (2008), tanaman kentang yang memiliki kerapatan 

trikoma yang tinggi merupakan tanaman kentang dari varietas HK sehingga 

varietas ini dikatakan lebih toleran dari dua varietas lainnya, yaitu varietas granola 

dan atlantik. Namun pendapat tersebut tidak terbukti pada varietas granola dan 

atlantik yang diusahakan di Dataran Tinggi Sembalun. Kedua varietas ini terbukti 

tahan terhadap serangan lalat pengorok daun di sentra penanaman kentang daerah 

Sembalun. Hal ini menunjukkan bahwa trikoma bukan merupakan faktor penentu 

ketahanan tanaman terhadap serangan lalat pengorok daun. Hasil ini didukung 

oleh pendapat Weiet al., (2000) yang mengatakan bahwa kerapatan trikoma daun 

bukan merupakan faktor utama, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap pemilihan 

tanaman inang oleh Liriomyza huidobrensis. 

Jumlah Larva Hama Pengorok Daun (Diptera: Agromyzidae) per daun 

Tanaman 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui populasi hama pada pertanaman 

kentang di Dataran Tinggi Sembalun sangat sedikit sehingga belum bersifat 

merugikan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang tidak banyak pada setiap 

lahannya dan bahkan tidak ada pada 60% jumlah lahan yang diamati, dari 10 

lahan yang diamati hanya 4 diantaranya yang menunjukkan keberadaan lalat 

pengorok daun ini. Data populasi hama pengorok daun (Diptera: 

Agromyzidae)dapat dilihat pada tabel berikut: 

  



Tabel 4. Jumlah populasi larva perdaun pada tanaman kentang 

Lahan ke- 
Umur 

Tanaman (mst) 
Rata-rata jumlah larva 

2 9 3,4 

3 8 1,52 

4 4 2 

5 7 1,56 

 Jika dilihat dari rata-rata jumlah larva perdaun, rata-rata larva terbanyak 

yaitu 3,4 ekor perdaun tanaman apabila dihubungkan dengan nilai rata-rata 

intensitas serangan hama pada lahan pengamatan, adanya kontradiksi antara 

populasi larva perdaun yang cukup tinggi (3,4 ekor) sedangkan nilai rata-rata 

intensitas serangan sangat rendah (0,848%). Hal ini diduga disebabkan karena 

penggunaan pestisida organik sintetik secara kurang rasional dan kurang 

bijaksana. Berdasarkan wawancara dengan petani setempat, untuk lahan 

penanaman kentang dilakukan pengaplikasian pestisida organik sintetik yaitu 

menggunakan Badik Matros sebanyak 2 kali seminggu apabila cuaca dianggap 

sedang dalam keadaan baik. Apabila terjadinya hujan, pengaplikasian pestisida 

organik sintetik ditingkatkan menjadi 3 kali seminggu. Penggunaan pestisida 

organik sintetik yang berlebihan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya 

jumlah hama maupun intensitas serangannya. Tidak hanya hama namun musuh 

alami juga dapat musnah akibat dari penggunaan pestisida berlebih. Pendapat ini 

didukung oleh Sutrisno (1987) yang menyatakan bahwa penggunaan pestisida 

organik sintetik yang berlebihan mengakibatkan terganggunya keseimbangan 

ekologi yang menyebabkan baik hama sasaran maupun musuh alaminya menjadi 

musnah.  

Nilai Keragaman Spesies Serangga 

Secara umum berdasarkan kriteria indeks keragaman Shannon-Wiener 

yang telah dimodifikasi oleh Suana dan Haryanto (2007), indeks keragaman (H’) 

hama pengorok daun pada tanaman kentang pada lahan pengamatan tergolong 

dalam kategori sangat rendah. Nilai indeks keragaman pada masing-masing 

subfamili dan nilai indeks keragaman secara keseluruh dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Indeks Keragaman Hama Pengorok Daun pada Tanaman Kentang 

No SubFamili Nilai Keragaman Keterangan 

1 Agromyzinae 0,250 Sangat Rendah 

2 Phytomyzinae 0,302 Sangat Rendah 

 Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa baik dari subfamili Agromyzinae 

maupun subfamili Phytomyzinae memiliki nilai indeks keragaman yang tergolong 

rendah karena nilai masing-masing famili secara berturut-turut yaitu 0,25 dan 



 
 

0,302. Nilai ini pada kriteria indeks keragaman yaitu H’<1 menunjukkan bahwa 

indeks keragaman masih tergolong sangat rendah. Hal ini diduga karena serangga 

hasil tangkapan hanya ditemukan sedikit individu serangga. Tinggi rendahnya 

nilai indeks keragaman dipengaruhi oleh jumlah famili dan ragam populasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ditemukandua jenis hama pengorok daun yang termasuk dalamsubfamili 

Agromizynae dan Phytomyzinae. 

2. Hama pengorok daun dari Subfamili Phytomyzinae adalah hama pengorok 

daun yang baru tercatat di Pulau Lombok (New Record). 

3. Intensitas serangan hama pada lahan pengamatan belum tergolong merugikan 

karena nilai intensitas serangannya masih rendah dengan rata-rata intensitas 

sebesar 0,848%.  

4. Nilai indeks keragaman subfamiliAgromyzinaesebesar 0,25dan 

Phytomyzinae sebesar0,302 yangmenunjukan bahwa kedua subfamili ini 

memiliki indeks keragaman yang tergolong sangat rendah.  

Saran 

Perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait dengan jenis pengorok daun 

pada tanaman kentang yang lebih intensif keberadaannya khususnya di kawasan 

Dataran Tinggi Sembalun.  
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