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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data distribusi, populasi dan tingkat serangan 

hama kutu putih Phenacoccus manihoti pada pertanaman ubi kayu di Pulau Lombok serta 

mengidentifikasi karakteristik morfologi kutu putih Phenacoccus manihoti. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif eksploratif dengan teknik observasi lapangan dan koleksi 

spesimen. Penelitian dilakukan pada bulan November 2017 sampai Februari 2018 di empat 

kabupaten pulau Lombok, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok 

Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kutu putih Phenacoccus manihoti sudah menyebar 

diseluruh wilayah pulau Lombok dan merupakan hama baru di pertanaman ubi kayu (new record). 

Rata-rata populasi kutu putih Phenacoccus manihoti di kabupaten Lombok Utara 

(53,1±26,12 individu/tanaman) lebih tinggi dibandingkan dengan di kabupaten Lombok 

Timur (2,55±5,17 individu/tanaman), Lombok Tengah (1,44 ±1,84 individu/tanaman) dan 

Lombok Barat (2,21±2,75 individu/tanaman). Tingkat serangan kutu putih Phenacoccus 

manihoti di pulau Lombok sebesar 38,52%. Kabupaten Lombok Utara (68,05%) lebih 

tinggi dibandingkan dengan di kabupaten Lombok timur (33,5%), Lombok Tengah (2,9%) 

dan Lombok Barat (15%). Telur Phenacoccus manihoti berwarna kekuningan, berbentuk seperti 

kapsul agak lonjong, memiliki ukuran panjang 0,32 mm dan lebar 0,18 mm. Instar 1 berukuran 

panjang 0,47 mm dan lebar 0,21 mm. Instar 2 berukuran panjang 0,9 mm dan lebar 0,42 mm. Instar 

3 berukuran panjang 1,25 mm dan lebar 0,61 mm. Imago memiliki ukuran panjang 2,45 mm dan 

lebar 1,35 mm. 

Kata kunci: Distribusi, Karakteristik Morfologi, Phenacoccus manihoti, Ubi Kayu 

ABSTRACT 

The aim of this research is to get distribution data, population and damage level of pest 

mealybug Phenacoccus manihoti of cassava plant in Lombok island and identify the morphological 

characteristics mealybug Phenacoccus manihoti. The method used is descriptive exploratory with 

fileld observation technique and specimen collection. The study was conducted in November 2017 

to February 2018 in four regencies of Lombok island, namely Lombok Timur, Central Lombok, 

West Lombok, and North Lombok. This research shows that mealybug Phenacoccus manihoti has 

spread throughout in Lombok Island and is a new pest in the cassava plantation (new record). The 

average population of Phenacoccus manihoti mealybug in North Lombok regency (53.1 ± 26.12 

individuals / plant) was higher than in East Lombok district (2.55 ± 5.17 individuals / plants), 

Central Lombok (1.44 ± 1.84 individuals / plants) and West Lombok (2.21 ± 2.75 individuals / 

plants). The rate of Phenacoccus manihoti mealybug attack on the island of Lombok is 38.52%. 

North Lombok Regency (68.05%) is higher than in East Lombok (33.5%), Central Lombok (2.9%) 

and West Lombok (15%). Phenacoccus manihoti eggs are yellowish, shaped like a slightly oval 

capsule, having a length of 0.32 mm and a width of 0.18 mm. Instar 1 is 0.47 mm long and 0.21 mm 
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wide. Instar 2 is 0.9 mm long and 0.42 mm wide. Instar 3 is 1.25 mm long and 0.61 mm wide. 

Imago has a length of 2.45 mm and width 1.35 mm. 

 

Keywords: Distribution, Morphological Characteristics, Phenacoccus manihoti, Cassava 

PENDAHULUAN 

Ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) merupakan tanaman pertanian berasal dari 

Brazil, Amerika Selatan yang penting di daerah tropis (Thamrin, 2013). Ubi kayu 

merupakan tanaman yang keberadaannya di Indonesia sebagai penghasil karbohidrat 

terbesar ketiga setelah padi dan jagung. Ubi kayu juga banyak dijadikan sebagai bahan 

dasar dalam industri makanan. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, Ubi kayu 

dijadikan sebagai bahan dasar dalam industri makanan terutama dalam pembuatan pati 

(Susilawati et al. 2008). Oleh karena itu, potensi ubi kayu dalam pengembangan dibidang 

industri makanan sangat penting sebagai penyedia bahan pangan karbohidrat non beras, 

diversifikasi konsumsi pangan, pengembangan dalam agroindustri, dan untuk peningkatan 

ketahanan serta kemandirian pangan. 

Di Indonesia, ubi kayu juga merupakan komoditas tanaman pangan yang turut 

menyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor. Berdasarkan data BPS (2015) 

produksi ubi kayu di tahun 2015 sebesar 21,8 juta ton. Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia adalah produsen ubi kayu terbesar ketiga di 

dunia setelah Nigeria dan Thailand. Dalam lima tahun terakhir produksi ubi kayu 

Indonesia terancam oleh kehadiran hama baru yaitu kutu putih Phenacoccus manihoti. 

Phenacoccus manihoti termasuk dalam ordo Hemiptera, famili Pseudococcidae (Rauf, 

2014). 

Phenacoccus manihoti atau biasa dikenal dengan nama cassava pink mealybug 

merupakan hama tanaman ubi kayu yang berasal dari Amerika Latin tepatnya Brazil dan 

termasuk hama penting utama di dunia. Hama ini mulai menyebar ke kawasan Afrika pada 

awal tahun 1970-an dan berkembang menjadi hama penting yang menyerang tanaman ubi 

kayu (Setyorini et al. 2017). Di Afrika hama ini menimbulkan kerusakan parah dan 

meyebabkan kehilangan hasil hingga 82% sehingga masyarakat setempat mengalami 

kelaparan (Parsa et al. 2012). Di Asia kutu putih Phenacoccus manihoti ini ditemukan 

pertama kali pada tahun 2008 di Negara Thailand dan menyebabkan kehilangan hasil 

sekitar 30% (Winotai et al. 2010; Parsa et al. 2012). Kemudian penyelidikan lebih lanjut 

hama invasif ini ditemukan di Kamboja, Laos, Vietnam, dan terbaru di Indonesia 

(Muniappan et al. 2011). 
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Di Indonesia, Phenacoccus manihoti pertama kali ditemukan di Bogor pada 

pertengahan tahun 2010 (Muniappan et al. 2011). Berdasarkan hasil survei petani di 

Kabupaten Bogor tahun 2012, serangan kutu putih menyebabkan kehilangan hasil berkisar 

antara 40-50% (Wardani, 2015). Gejala yang ditimbulkan oleh kutu putih ini meliputi 

melemahnya tanaman, hilang daya tahan, layunya daun dan tunas (Johnson, 2009). 

Phenacoccus manihoti adalah hama spesifik inang yaitu hanya menyerang tanaman ubu 

kayu. Gejala yang timbulkan berupa bunchy top pada tanaman yaitu bagian pucuk tanaman 

ubi kayu tidak bisa berkembang lagi karena terhambatnya proses fotosintesis. Phenacoccus 

manihoti ini menyerang dengan cara mengisap jaringan floem dari daun ubi kayu 

(Wyckhuys, 2014). Serangan berat menyebabkan pucuk kerdil, keriput, pertumbuhan 

tanaman terhambat, dan ukuran ubi yang dihasilkan menjadi kecil (Achdami, 2014). 

Phenacoccus manihoti bersifat partenogenetik telitoki, yaitu hama yang hanya 

menghasilkan keturunan betina sehingga membuat hama ini mampu berkembang biak 

sangat cepat terutama pada musim kemarau. Rauf (2014) menyatakan bahwa peneliti 

belum mempelajari serangan kutu putih di Nusa Tenggara Timur. Namun, diduga 

serangannya lebih parah karena kutu putih akan berkembang baik di wilayah yang kering. 

Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang 

memiliki lahan kering cukup luas. Sebagian besar lahan di Provinsi NTB berupa lahan 

kering dengan luas 1.807.463 ha atau 84% dari luas wilayah NTB (Balitkabi, 2012). 

Dengan kondisi daerah yang mayoritas berlahan kering kemungkinan besar hama ini sudah 

menyebar di Pulau Lombok. Dari data Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram 

menyatakan bahwa hama kutu putih Phenacoccus manihoti ini belum terdeteksi di Pulau 

Lombok (komunikasi pribadi, Saleh, 2017). Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan informasi mengenai distribusi dan karakteristik serta tigkat serangan hama 

Phenacoccus manihoti mengingat keberadaannya sebagai hama penting utama di Indonesia 

pada tanaman ubi kayu. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data distribusi, populasi, tingkat 

kerusakan tanaman, dan karakteristik hama kutu putih (Phenacoccus manihoti) yang 

menyerang tanaman ubi kayu di pulau Lombok sehingga dapat memberikan tidakan 

pencegahan serta pengendalian yang tepat pada pertanaman ubi kayu. 

Tujuan dari Penelitian ini adalah mendapatkan data distribusi, populasi, tingkat 

kerusakan tanaman, dan karakteristik hama kutu putih (Phenacoccus manihoti) yang 

menyerang tanaman ubi kayu di pulau Lombok 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Survei dilaksanakan pada pertanaman ubi kayu di empat kabupaten, yaitu Lombok 

Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Penelitian identifikasi 

karakteristik morfologi hama kutu putih (Phenacoccus manihoti) dilaksanakan di 

Laboratorium Proteksi Tanaman dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram. Penelitian dimulai pada bulan November 2017 sampai Februari 

2018. 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah tanaman ubi kayu, hama kutu putih (Phenacoccus 

manihoti), alkohol, KOH 10%, carbol fuchin, asam alkohol, dan kantong amplop kuning. 

Sedangkan alat yang digunakan adalah GPS (Global Positioning System), hand counter, 

tabung ependof, kotak pemeliharaan serangga, kuas serangga, mikroskop 1500x, 

mikroskop compound, dan alat dokumentasi. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan teknik 

observasi lapangan dan koleksi spesimen. Teknik observasi lapangan digunakan untuk 

menentukan lokasi pengamatan dan pengambilan sampel. Koleksi spesimen digunakan 

untuk keperluan identifikasi. 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lapangan dan laboratorium. Penelitian lapangan adalah 

pengamatan terhadap keberadaan, tingkat serangan, dan pengambilan contoh hama kutu 

putih (Phenacoccus manihoti). Penelitian laboratorium untuk mengidentifikasi morfologi 

serangga hama kutu putih (Phenacoccus manihoti). 

Penentuan Lokasi Pengamatan 

Penentuan lokasi ini dilaksanakan pada bulan November 2017 bertujuan untuk 

menentukan daerah yang akan diamati. Lokasi tempat pengambilan sampel dilakukan di 

empat kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok 

Utara. Masing-masing Kabupaten ditentukan titik lokasi pengambilan sampel dengan 

ukuran luas setiap titik lokasi/pertanaman ubi kayu mulai dari 1 are hingga yang luasnya 

10 ha. Jarak antar titik lokasi minimal 1 km untuk memastikan perbedaan kelimpahan kutu 

putih. Posisi geografi setiap titik lokasi pengamatan dicatat menggunakan GPS. 
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Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati meliputi kerapatan populasi dan intensitas kerusakan 

tanaman pada semua lokasi pertanaman ubi kayu. Parameter yang diamati secara morfologi 

meliputi ukuran panjang dan lebar tubuh setiap stadium kutu putih (Phenacoccus 

manihoti). 

Cara Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data hama kutu putih (Phenacoccus 

manihoti) adalah simple random sampling yaitu sampel diambil dari satu petak lahan dan 

ditentukan lima area tanaman.  Masing-masing area diwakili 10 tanaman dengan 

menggunakan pola diagonal sehingga didapatkan 50 sampel tanaman. Jumlah populasi 

tanaman  masing-masing lokasi pengambilan sampel sekurang-kurangnya 60 tanaman. Ini 

didasarkan pada rumus pengambilan sampel Slovin (Ellen, 2017). Pengamatan jumlah kutu 

putih (Phenacoccus manihoti) dimulai dari membalik bagian bawah daun tanaman hingga 

pada pucuk dengan cara  membuka bagian pucuk tanaman. Hama yang terlihat dihitung 

menggunakan hand counter.  

Pengukuran Intensitas kerusakan tanaman dilaksanakan setelah selesai melakukan 

pengamatan kerapatan populasi. Penetapan intensitas kerusakan tanaman dilihat dari gejala 

yang terlihat pada tanaman. Tingkat kerusakan tanaman dikategorikan menjadi lima nilai 

sebagai berikut; normal dikategorikan pada level 0, sisi daun layu pada level 1, tanaman 

kerdil pada level 2, tunas/batang  terdistorsi pada level 3 dan gugur (bunchy top) pada level 

4 (Neuenschwander et al. 1989). 

Pengambilan sampel dilakukan satu kali pada tiap titik lokasi pengamatan. Sampel 

hama kutu putih (Phenacoccus manihoti) yang sudah diamati dimasukkan ke dalam 

kantong amplop kuning dengan cara memotong pucuk tanaman. Beberapa sampel kutu 

putih dikoleksi ke dalam tabung ependof yang berisi alkohol 70%. Selanjutnya sampel 

dibawa ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi. 

Pemeliharaan Kutu Putih (Phenacoccus manihoti) 

Pucuk tanaman ubi kayu yang terserang hama kutu putih hasil koleksi dipelihara 

pada kotak pemeliharaan serangga. Kotak pemeliharaan berdiameter 12 cm dan panjang 35 

cm dengan bagian atas kotak dibuat lubang ventilasi yang ditutup dengan kain kasa. 

Bibit/stek ubi kayu yang dijadikan tanaman inang (pakan kutu putih) ditanam pada media 

tanam (gelas plastik berisi tanah) dengan diameter 9 cm dan panjang 12 cm. Pemeliharaan 

kutu putih ditempatkan pada kondisi suhu ruangan. Percobaan dilakukan sebanyak 15 
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ulangan. Setiap ulangan diinpestasikan satu Insar-1 kutu putih kemudian dibiarkan 

berkembang hingga menjadi imago. masing-masing pengamatan dilakukan setiap hari. 

Parameter yang diamati yaitu ukuran panjang dan lebar tubuh setiap instar kutu putih. 

Pengkuran morfologi setiap instar dibantu menggunakan Mikroskop Digital 1500x. 

3.4.5. Identifikasi  

Identifikasi hama kutu putih (Phenacoccus manihoti) dilakukan menggunakan 

mikroskop compound dengan mengacu pada kunci identifikasi secara morfologi dari 

sampel yang hidup dan preparat slide untuk memastikan spesies kutu putih yang akan 

digunakan dalam pengujian (Williams & Granara de Willink 1992; Williams 2004).  

3.5. Analisis Data 

Sebaran kutu putih ubi kayu (Phenacoccus manihoti) di Pulau lombok dipetakan 

dengan bantuan program ArcGIS (Geographic Information System) versi 10.4. Data 

kelimpahan/kerapatan populasi hama disajikan dalam bentuk nilai rata-rata dan simpangan 

baku. Intensitas kerusakan tanaman dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

 I=
(ni.Vi)
N.V

 x100%

Keterangan: 

I : Intensitas serangan 

ni : Jumlah tanaman dengan skor ke-i 

Vi : Nilai skor serangan 

N : Jumlah tanaman yang diamati 

V : Skor tertinggi 

Tingkat skor yang digunakan mengacu pada Neuenschwander et al. (1989) : 

Skor 0 : Sehat (0 kutu putih) 

Skor 1 : Daun layu (1-9 kutu putih) 

Skor 2 : Tanaman kerdil (10-99 kutu putih) 

Skor 3 : Tunas/batang terdistorsi (100-999 kutu putih) 

Skor 4 : Gugur daun (bunchy top) (≥1.000 kutu putih) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Morfologi Spesies Phenacoccus manihoti 

Ciri-ciri Morfologi Phenacoccus manihoti  

Identifikasi dilakukan untuk memastikan jenis kutu putih yang ditemukan di lokasi 

pengamatan. Hasil identifikasi Phenacoccus manihoti yang ditemukan dari pertanaman ubi 

kayu di lapang menunjukkan adanya kesamaan ciri morfologi dengan kunci identifikasi 

yang diuraikan oleh Williams dan Granara de Willink (1992) serta Wiliams (2004). Ciri 
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tersebut adalah sebagai berikut: memiliki sepasang antena dibagian kepala yang terdiri dari 

9 ruas, terdapat 18 pasang serasi, masing-masing dengan dua seta lankeolat yang 

membesar tanpa seta auksilari kecuali pada bagian lobus anal, pori quinquelocular pada 

kepala bagian antrior hingga ke bagian clypheolabral shield berjumlah 32-68 buah, 

terdapat banyak pori multilokular pada bagian toraks dan tepi dorsal, terdapat dentikel 

pada tarsus, tibia tungkai belakang tanpa pori translusen, terdapat sirkulus berbentuk 

seperti tanduk. 

 

Gambar 1. Ciri-ciri morfologi Phenacoccus manihoti dalam bentuk slide preparat; (a) Seluruh tubuh, (b) 

Antena (c) Seta serasi, (d) Pori quinqueokular,  (e) Pori multilocilar, (f) Dentikel, (g) Tungkai, 

dan (h) Sirkulus (Dokumentasi pribadi, 2018) 

Telur Phenacoccus manihoti berwarna kekuningan, berbentuk seperti kapsul agak 

lonjong, memiliki ukuran panjang 0,32 mm dan lebar 0,18 mm. Nimfa Phenacoccus 

manihoti terbagi menjadi 3 instar berwarna pink. Instar berbentuk oval dan dilapisi oleh 

lapisan lilin tipis berwarna putih. Antara fase nimfa instar 1, instar 2, instar 3 dan imago 

tidak menunjukkan perubahan bentuk yang begitu berbeda. Beberapa perbedaan karakter 

hanya terlihat pada perbedaan ukuran panjang dan lebar tubuh setiap stadium instar. 

Pergantian instar ditandai oleh adanya kulit lama (eksuvia) berwarna putih yang menempel 

pada permukaan daun. Instar-1 berukuran panjang 0,47 mm dan lebar 0,21 mm. Instar-2 

berukuran panjang 0,9 mm dan lebar 0,42 mm. Instar-3 berukuran panjang 1,25 mm dan 

lebar 0,61 mm. Setelah instar 3 maka kutu Phenacoccus manihoti memasuki masa dewasa 

(imago) dan siap untuk berkembangbiak menghasilkan telur. Imago memiliki ukuran 

panjang 2,45 mm dan lebar 1,35 mm. 

Penyebaran Spesies Phenacoccus manihoti 

Hasil Pengamatanyang dilakukan menunjukkan bahwa kutu putih Phenacoccus 

manihoti sudah menyebar di pulau Lombok dan ditemukan hampir disemua kabupaten. 

Sebelumnya, informasi dan laporan dari Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram 
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tentang keberadaan hama ini belum diketahui penyebarannya di pulau Lombok 

(komunikasi pribadi, Saleh, 2017). Dengan demikian informasi tentang hama Phenacoccus 

manihoti ini termasuk dalam hama baru yang menyerang pertanaman ubi kayu di pulau 

Lombok (new record).  

Hama Phenacoccus manihoti tersebut ditemukan pada ketinggian tempat antara 6-

457 m dpl (Tabel 1).  Hal ini sesuai dengan perkiraan Parsa et al. (2012) dan Rauf (2014) 

bahwa kutu putih Phenacoccus manihoti akan tumbuh dengan baik dibeberapa wilayah 

yang relatif kering, yaitu sebagian besar di pulau Jawa, NTB, NTT, pulau Sulawesi, 

Sumatera, dan Papua. Dari 33 lokasi pengamatan, terdapat 26 lokasi yang menunjukkan 

keberadaan hama Phenacoccus manihoti. Keberadaan hama tersebut tersebar disemua 

kabupaten (Gambar 2).  

 

Gambar 2. Peta Penyebaran Spesies Phenacoccus manihoti di Pulau Lombok 

Keberadaan hama Phenacoccus manihoti disetiap lokasi pengamatan dapat dikenali 

dari tubuhnya yang berwarna pink, berbentuk oval, dilapisi oleh lilin tipis berwarna putih 

dan peruasan tubuhnya jelas. Umumnya ditemukan di bawah permukaan daun. Jika pucuk 

tanaman ubi kayu dibuka maka akan terdapat koloni Phenacoccus manihoti. Ciri spesifik 

tersebut yang menyebabkan terjadinya gejala bunchy top karena hama ini menghisap 

cairan pada pucuk daun tanaman. 

Di lokasi pengamatan ditemukan koloni Phenacoccus manihoti dengan  stadium 

instar yang bervariasi mulai dari instar-1, instar-2, instar-3, imago, dan  kantung telur 

(ovisak) berwarna putih sepeti kapas yang menempel pada daun tanaman. Tingkat 

kerusakan yang ditimbulkan oleh hama Phenacoccus manihoti selama pengamatan 

dilapangan cukup bervariasi mulai dari serangan ringan, sedang sampai berat (Gambar 3). 

Skala pengukuran tingkat kerusakan tanaman dilihat dari gejala tanaman yang mengacu 
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pada Neuenschwander et al. (1989). Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama 

Phenacoccus manihoti pada umumnya ditandai dengan mengkerutnya daun tanaman dan 

berwarna kuning pucat. Hal ini disebabkan karena hama Phenacoccus manihoti menghisap 

cairan yang ada pada jaringan daun.  

Populasi Hama Phenacoccus manihoti  

Populasi hama Phenacoccus manihoti yang ditemukan pada masing-masing lokasi 

pengamatan berbeda-beda. Kepadatan populasi hama Phenacoccus manihoti disetiap 

lokasi pengamatan dapat dilihat pada tabel 1. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan 

bahwa populasi Phenacoccus manihoti ditemukan paling mendominasi di Kabupaten 

Lombok Utara sedangkan tiga kabupaten lainnya menunjukkan keberadaan populasi hama 

yang rendah. 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Populasi Phenacoccus manihoti di Lokasi Survei 

ID 
Lokasi Pengamatan 

(Kabupaten/Kecamatan/Desa) 

Elevasi 

(m dpl) 

Rerata  

(�̅�±SB) 

LU1 Lombok Utara/Pemenang/Sigar Penjalin 12 4,62±4,59 

LU2 Lombok Utara/Pemenang/Sigar Penjalin 10 3,34±3,84 

LU3 Lombok Utara/Gangga/Genggelang 21 26,38±19,32 

LU4 Lombok Utara/Gangga/Rempek 63 183,26±42,84 

LU5 Lombok Utara/Gangga/Rempek 37 120,36±20,03 

LU6 Lombok Utara/Kayangan/Gumantar 16 15,34±7,04 

LU7 Lombok Utara/Kayangan/Selengan 6 9,66±13,30 

LU8 Lombok Utara/Bayan/Akar-Akar 22 117,32±104,37 

LU9 Lombok Utara/Bayan/Akar-Akar 30 40,66±33,20 

LU10 Lombok Utara/Bayan/Sukadana 14 12,34±12,63 

LT1 Lombok Timur/Sukamulia/Sukamulia 239 0,08±0,14 

LT2 Lombok Timur/Pringgasela/Rempung 246 8,64±21,44 

LT3 Lombok Timur/Pringgasela/Pengadangan 397 0,26±0,50 

LT4 Lombok Timur/Aik Mel/Kembang Kerang 457 6,28±7,74 

LT5 Lombok Timur/Aik Mel/Kembang Kerang Daya 372 1,78±4,72 

LT7 Lombok Timur/Pringgabaya/Kerumut 28 0,34±0,72 

LT8 Lombok Timur/Labuhan Haji/Ijo Balit 48 0,44±0,94 

LN1 Lombok Tengah/Pringgarata/Sepakek 266 0,06±0,19 

LN2 Lombok Tengah/Batukliang Utara/Teratak 372 3,86±5,24 

LN3 Lombok Tengah/Batukliang Utara/Aik Bukak 424 1,8±1,88 

LN4 Lombok Tengah/Batukliang/Barabali 358 0,02±0,06 

LB3 Lombok Barat/Sekotong Tengah/Sekotong Tengah 9 0,02±0,06 

LB5 Lombok Barat/Sekotong Tengah/Medang 9 0,14±0,44 

LB6 Lombok Barat/Sekotong Tengah/Batu Leong 7 7,86±10 

LB7 Lombok Barat/Sekotong Barat/Pengawisan 8 0,4±0,49 

LB8 Lombok Barat/Sekotong Barat/Gawah Pudak 6 2,64±2,75 

Keterangan: �̅�= Rata-rata Individu per tanaman; SB= Simpangan Baku 

Pengamatan dilakukan terhadap 50 tanaman yang terbagi dalam 5 bidang pengamatan 
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Pada tabel 1. dapat dilihat bahwa rerata kelimpahan populasi Phenacoccus 

manihoti lebih tinggi dijumpai di kabupaten Lombok Utara dengan kelimpahan populasi 

hama berkisar antara 3,34-183,26 individu/tanaman. Sedangkan tiga kabupaten lainnya, 

yaitu kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat menunjukkan 

keberadaan populasi hama yang rendah. kelimpahan populasi Phenacoccus manihoti pada 

tiga kabupaten tersebut berkisar antara 0,02-8,64 individu/tanaman. 

Rerata populasi Phenacoccus manihoti jika dilihat berdasarkan kabupaten dapat 

diketahui, bahwa kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan 

Lombok Barat secara berturut-turut, yaitu 53,1±26,12; 2,55±5,17; 1,44 ±1,84; dan 

2,21±2,75 individu/tanaman (Gambar 2). Dari hal tersebut terlihat bahwa kelimpahan 

hama Phenacoccus manihoti paling mendominasi di kabupaten Lombok Utara. Perbedaan 

kelimpahan populasi hama Phenacoccus manihoti di empat kabupaten ini dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, salah satunya yang paling mempengaruhi adalah keadaan iklim 

seperti curah hujan, suhu, dan kelembaban. Herren dan Hennessey (1983) menyatakan 

bahwa curah hujan merupakan faktor penentu dalam dinamika populasi hama kutu putih 

Phenacoccus manihoti di lapangan. Lebih lanjut oleh Wardani (2015) menyatakan bahwa 

suhu yang lebih panas dengan kelembaban udara yang rendah merupakan kondisi yang 

lebih sesuai bagi kehidupan hama Phenacoccus  manihoti. 

 

Gambar 2. Rerata populasi Phenacoccus manihoti berdasarkan kabupaten (n=jumlah lokasi) 

Berdasarkan data yang didapatkan dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 

Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat memperlihatkan bahwa suhu rata-rata pulau 

Lombok adalah antara 25,0-27,4OC, suhu maksimum antara 26,1-28OC dan minimum 

antara 24-26,7OC. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pulau Lombok dapat 

memungkinkan hama Phenacoccus manihoti untuk tumbuh dan berkembangbiak dengan 

baik. Dari berbagai penelitian eksperimental di Laboratorium ((Nwanze et al., (1979); 
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Iheagwam, (1981); Lema and Herren, (1985); Le Rü and Fabres, (1987); Schulthess et al., 

(1987) dalam CABI (2017)) menyatakan bahwa suhu optimum untuk perkembangan kutu 

putih Phenacoccus manihoti adalah 28oC. Perkembangan Phenacoccus manihoti akan 

terganggu pada suhu dibawah 14oC atau diatas 35oC.  

Berdasarkan tipe iklim Schmidt-Ferguson, kabupaten Lombok Utara termasuk 

pada tipe iklim E (Agak Kering), Kabupaten Lombok Timur bertipe iklim D (Sedang), 

Lombok Tengah, dan Lombok Barat bertipe iklim C (agak basah) Nandini & Narendra 

(2011). Dari informasi tersebut memperkuat data yang diperoleh saat pengamatan bahwa 

daerah penyebaran, kelimpahan populasi dan perkembangan hama Phenacoccus manihoti 

lebih baik di kabupaten Lombok Utara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rauf (2014) 

bahwa hama kutu putih Phenacoccus manihoti akan tumbuh dan berkembangbiak dengan 

baik pada wilayah yang kering. 

Tingkat Serangan Hama Phenacoccus manihoti 

Intensitas Serangan dari hama Phenacoccus manihoti disajikan dalam bentuk 

grafik persentase serangan (Gambar 3). Dari grafik tersebut terlihat bahwa tingkat 

kerusakan tanaman yang disebebkan oleh hama Phenacoccus manihoti cukup berfluktuasi 

pada semua lokasi pengamatan. Secara umum fluktuasi intensitas serangan hama 

Phenacoccus manihoti tertinggi di Kabupaten Lombok Utara, sedangankan di Kabupaten 

Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat secara umum memiliki fluksuasi 

tingkat serangan yang rendah. 

 

Gambar 3. Intensitas Serangan Hama Phenacoccus manihoti pada Pertanaman Ubi Kayu; (LU) Lombok 

Utara, (LT) Lombok Timur, (LN) Lombok Tengah, (LB) Lombok Barat 

Di Kabupaten Lombok Utara rata-rata intensitas serangan mencapai 68,05%. 

Tertinggi berada di desa Rempek, kecamatan Gangga (LU4 dan LU5), yaitu 97% dan 87%. 
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Kemudian diikuti dengan desa Genggelang, Kecamatan Gangga (LU3); desa Sukadana, 

desa akar-akar, kecamatan Bayan (LU10 dan LU8), yaitu 76%, 74,5% dan 73%. Enam  

lokasi pengamatan lainnya berkisar antara 42,5%-66%. Ketinggian tempat di kabupaten 

Lombok Utara termasuk ke dalam dataran rendah yaitu antara 6-63 m dpl. Serangan 

terberat dari hama Phenacoccus manihoti di Kabupaten Lombok Utara yang ditemukan 

menunjukkan daun tanaman pada bagian pucuk mati seperti terbakar berwarna coklat 

kehitaman. Kondisi seperti ini menyebabkan tanaman tidak bisa melakukan proses 

fotosintesis dan pada akhirnya tanaman mati (CIAT, 1988). Selain itu, banyak ditemukan 

gejala distorsi atau pemendekan batang tanaman. Hal ini sama dengan hasil penelitian 

Abduchalek (2016) bahwa gejala distorsi banyak ditemukan di pulau Jawa. Riwayat 

serangan Phenacoccus manihoti dapat dikenali dari bagian-bagian buku yang memendek 

atau adanya distorsi pada batang tanaman ubi kayu. 

Persentase rata-rata intensitas serangan di Kabupaten Lombok Timur sebesar 

33,5%. Tertinggi berada di Desa Kembang Kerang, kecamatan Aik Mel (LT4); desa 

Kerumut, kecamatan Pringgabaya (LT7), yaitu sebesar 70% dan 52,5%. Pada lokasi 

tersebut rata-rata gejala kerusakan yang diamati pada pertanaman ubi kayu berupa 

pemendekan batang atau terdistorsi. Populasi hama Phenacoccus manihoti pada lokasi 

tersebut saat pengamatan dilakukan tidak terlalu tinggi, yaitu 6,28 dan 1,78 

individu/tanaman (tabel 1). Dilihat dari segi gejala yang ditimbulkan, pertanaman tersebut 

pernah mengalami serangan berat (bunchy top) oleh hama Phenacoccus manihoti, namun 

kemudian dapat pulih kembali karena diduga pada lokasi tersebut pernah mengalami hujan 

sehingga hama Phenaccocus manihoti hanyut terbawa oleh air hujan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Herren dan Hennessey (1983) bahwa curah hujan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam dinamika populasi hama Phenacoccus manihoti. Ketika hujan, maka hama 

kutu putih akan terbawa hanyut secara mekanik. Hasil wawancara pribadi dengan pemilik 

lahan ubi kayu tersebut mengungkapkan bahwa kutu putih yang biasanya menyerang 

tanaman mereka akan hilang jika turun hujan. Selain itu, ubi kayu merupakan tanaman 

yang cepat untuk bertunas kembali. Pengamatan selanjutnya pada lokasi yang lain di 

kecamatan Sukamulia, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Labuhan Haji dan Desa 

Kembang Kerang Daya (Kecamatan Aik Mel) menunjukkan intensitas serangan yang tidak 

terlalu tinggi yaitu berkisar antara 0%-37,5%. 

Pengamatan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat pada 

semua titik lokasi pengamatan menunjukkan kondisi pertanaman ubi kayu dengan 

pertumbuhan yang sehat. Rata-rata intensitas serangan sebesar 2,9% dan 15%. Populasi 



 

J. HPT Tropika Vol…. No…. 20….   13 
 

Phenacoccus manihoti sangat sedikit (jarang ditemukan per tanaman). Kecuali pada desa 

Batu Leong, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat (LB6). Persentase 

serangannya mencapai 75% ditandai dari batang ubi kayu yang mengalami distorsi dan 

mengkerutnya daun ubi kayu. Berdasarkan kondisi pada lokasi tersebut (LB6), selain 

berada pada dataran rendah terlihat bahwa umur tanaman sudah cukup tua dan tidak 

dirawat oleh pemiliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan tanaman 

selain iklim adalah kondisi agroekosistem pertanaman tersebut. Mamahit (2009) 

menyatakan bahwa kondisi agroekosistem dapat mempengaruhi perkembangan hama kutu 

putih. 

Pengamatan terhadap kondisi pertanaman di empat kabupaten pulau Lombok 

menunjukkan bahwa kabupaten Lombok Utara lebih memungkinkan hama Phenacoccus 

manihoti untuk tumbuh dan berkembangbiak. Pertanaman ubi kayu di kabupaten Lombok 

Utara cukup terbuka sehingga mendapatkan sinar matahari secara penuh. Selain itu, 

kabupaten Lombok Utara merupakan sentra penghasil utama ubi kayu di Nusa Tenggara 

Barat yang merupakan tanaman inang dari hama Phenacoccus manihoti. Sebagian besar 

ubi kayu di Lombok Utara ditanam pada lahan-lahan marjinal. Zulhaedar dan Nazam 

(2016) menyatakan bahwa sebagian besar lahan untuk pertanaman ubi kayu di Lombok 

Utara terbagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas sesuai marginal (S3) paling mendominasi 

dengan luas 25,997 ha, cukup sesuai (S2) luas 4,985 ha dan sangat sesuai (S1) luas 101 ha. 

Sebaliknya, di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat 

menunjukkan kondisi agroekosistem yang cukup bervariasi dan tertutup oleh tanaman 

penaung. Tanaman lain disekitar lahan ubi kayu ditiga kabupaten tersebut adalah sebagaian 

besar tanaman tahunan seperti kelapa dan mangga. Curah hujan pada tiga kabupaten 

tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ubi kayu. Selama 

pengamatan, secara umum pertanaman ubi kayu ditiga kabupaten tersebut sangat sehat 

ditandai dari daunnya yang rindang. 

KESIMPULAN  

Kutu putih Phenacoccus manihoti sudah menyebar di seluruh wilayah pulau 

Lombok dan merupakan hama baru di pertanaman ubi kayu (new record). Rata-rata 

populasi kutu putih Phenacoccus manihoti di kabupaten Lombok Utara (53,1±26,12 

individu/tanaman) lebih tinggi dibandingkan dengan di kabupaten Lombok Timur 

(2,55±5,17 individu/tanaman), Lombok Tengah (1,44 ±1,84 individu/tanaman) dan 

Lombok Barat (2,21±2,75 individu/tanaman). Tingkat serangan kutu putih Phenacoccus 
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manihoti di pulau Lombok sebesar 38,52%. Kabupaten Lombok Utara (68,05%) lebih 

tinggi dibandingkan dengan di kabupaten Lombok timur (33,5%), Lombok Tengah (2,9%) 

dan Lombok Barat (15%). Telur Phenacoccus manihoti berwarna kekuningan, berbentuk 

seperti kapsul agak lonjong, memiliki ukuran panjang 0,32 mm dan lebar 0,18 mm. Instar 1 

berukuran panjang 0,47 mm dan lebar 0,21 mm. Instar 2 berukuran panjang 0,9 mm dan 

lebar 0,42 mm. Instar 3 berukuran panjang 1,25 mm dan lebar 0,61 mm. Imago memiliki 

ukuran panjang 2,45 mm dan lebar 1,35 mm. 

SARAN 

Perlu dilakukan survei lebih lanjut terkait dengan cara budidaya ubi kayu yang 

dilakukan oleh petani, perlakuan perlindungan tanaman dan varietas yang digunakan. 
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