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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data keragaman, populasi dan 

kelimpahan jenis serangga predator yang berasosiasi dengan hama kutu putih 
(Phenacoccus manihoti) pada tanaman ubi kayu di Lombok Utara. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif eksploratif dengan teknik observasi lapangan 
dan koleksi spesimen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April di 
Empat Kecamatan Di Lombok Utara yaitu Kecamatan Pemenang, Kecamatan 
Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Bayan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Ditemukan satu spesies serangga predator hama 
Phenacoccus manihoti pada tanaman ubi kayu di Lombok Utara yang termasuk 
dalam genus Chrysopa sp; (2) Indeks populasi dan kelimpahan predator kutu 
putih Chrysopa sp  tertinggi pada  Kecamatan Bayan yaitu sebanyak 294 ekor 
dengan nilai kelimpahan 52,78%. (3) Tingkat populasi predator Chrysopa sp  di 
lapang berbanding lurus dengan populasi makanannya yaitu kutu putih. 

 
Kata Kunci: Ubi Kayu, Predator, dan Chrysopa sp. 

ABSTRACT 

This study aims to determine data on diversity, population and abundance 
of predatory insect species associated with white flea (Phenacoccus manihoti) 
pests in cassava plants in North Lombok. The method used is descriptive 
exploratory method with field observation techniques and specimen collection. 
This research was conducted from March to April in the Four Sub-Districts in 
North Lombok, namely Pemenang Subdistrict, Gangga Subdistrict, Kayangan 
Subdistrict, and Bayan District. The results showed that (1) Phenacoccus manihoti 
pest predator insect found on cassava plants in North Lombok belonging to the 
genus Chrysopa sp, (2) The highest population and abundance index of Chrysopa 
sp white lice predators in Bayan District is 294 tails with an abundance value of 
52.78%, (3) Chrysopa sp predator population level in the field is directly 
proportional to the food population, namely white lice. 

Keywords: Cassava, Predator, and Chrysopa sp. 
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PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 
Kebijakan pemerintah yang mencanangkan tentang diversifikasi pangan 

sangat menunjang adanya konsumsi pangan lokal dikalangan masyarakat, salah 

satu sub sektor tanaman pangan yang menjadi sumber pangan karbohidrat 

alternatif selain beras adalah tanaman ubi. Ubi kayu merupakan tanaman dengan 

keunggulan agronomis yang dapat memberikan hasil tinggi walaupun ditanam 

pada lahan yang kurang subur (marginal) atau lahan dengan curah hujan yang 

rendah (Wargiono et al. 2009). 

Berdasarkan data BPS (2016), di Provinsi Nusa Tenggara Barat produksi 

ubi kayu beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun 

sebelumnya. Tercatat tingkat produksi tanaman ubi kayu dari tahun 2015 

mencapai 107.254 ton naik sebesar 15,77% jika dibandingkan dengan produksi 

pada tahun 2014 yang mencapai 92.643 ton. Meningkatnya produksi ini 

disebabkan karena meningkatnya luas panen dari 4.706 hektar pada tahun 2014 

menjadi 5.030 hektar pada tahun 2015. 

Berdasarkan data produksi tanaman pangan BPS Kabupaten Lombok 

Utara (2014) dapat dilihat bahwa ubi kayu merupakan tanaman dengan rata-rata 

produksi yang paling tinggi diantara tanaman lain termasuk padi dan jagung yaitu 

sebesar 155,72 (Kw/Ha). Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan wilayah 

penghasil ubi kayu terbesar di Nusa Tenggara Barat. Data BPS NTB (2015) 

memperlihatkan 25,39% produksi ubi kayu NTB berasal dari Kabupaten Lombok 

Utara. Permintaan ubi kayu terus meningkat seiring dengan semakin 

berkembangnya industri pangan berbasis ubi kayu dalam upaya diversifikasi 

pangan, telah meningkatkan nilai ekonomi dan mendorong terjadinya peningkatan 

areal tanam.  

Seiring tingginya produksi dan perluasan areal tanam ubi kayu dari tahun 

ke tahun  bukan berarti dalam budidaya tanaman ubi kayu tidak mengalami 

kendala. Kendala yang dihadapi yaitu munculnya Kutu putih ubi kayu di 

Indonesia dan pertama kali dilaporkan di Bogor pada tahun 2010 (Muniappan et 

al. 2011). Dalam lima tahun terakhir, keberlanjutan produksi singkong Indonesia 
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terancam oleh kehadiran hama baru kutu putih singkong Phenacoccus manihoti 

Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae) (Rauf 2014). Serangan kutu 

menyebabkan kerusakan pada daun, sehingga akan mempengaruhi umbi yang 

dihasilkan karena reduksi permukaan daun dan bahkan habisnya daun 

menyebabkan berkurangnya reaksi fotosintat yang diperlukan untuk pembentukan 

umbi (Tonglum et al. 2001), akibatnya dapat menyebabkan kehilangan hasil ubi 

kayu mencapai 90% (Neuenschwander 1991). Serangan kutu putih ubi kayu di 

beberapa negara penghasil ubi kayu seperti Thailand, Indonesia dan negara Afrika 

menjadi kompleks karena tidak adanya musuh alami yang efektif mengendalikan 

hama tersebut. Amarasekare et al. (2008). 

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 begitu pula musuh 

alaminya sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi 

mengenai keranekaragaman populasi inang hama Phenacoccus manihoti dan 

karakteristik serangga predator hama Phenacoccus manihoti serta populasinya 

mengingat keberadaannya sebagai hama penting utama di Indonesia pada tanaman 

ubi kayu sehingga dapat dimanfaatkan musuh alami. 

 
Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis serangga predator yang berasosiasi dengan hama kutu 

putih (Phenacoccus manihoti) pada tanaman ubi kayu di Lombok Utara. 

2. Mengetahui tingkat keragaman, kelimpahan, dan populasi serangga 

predator hama kutu putih (Phenacoccus manihoti) pada tanaman ubi kayu 

di Kabupaten Lombok Utara. 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Survei dilaksanakan pada pertanaman ubi kayu di Kabupaten Lombok Utara 

Nusa Tenggara Barat. Penelitian identifikasi karakteristik morfologi predator hama 

kutu putih (Phenacoccus manihoti) dilaksanakan di Laboratorium Proteksi 

Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Penelitian dimulai pada bulan 

Maret 2018 sampai Juni 2018. 

 

Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan adalah tanaman ubi kayu, koleksi serangga 

predator, hama kutu putih (Phenacoccus manihoti), alkohol 70%, plastik besar, 

kardus, kertas label, dan kantong plastic (zip lock). Sedangkan alat yang 

digunakan adalah GPS (Global Positioning System), kuas, petridish, hand counter, 

tabung ependof, kotak pemeliharaan serangga, kuas serangga, mikroskop digital 

1500x, mikroskop binokuler, cover glass, jarum serangga, alat tulis, jaring 

perangkap serangga, gunting, spidol 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 dan verifikasi 

predasi. 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di lapangan dan laboratorium. Penelitian lapangan 

adalah pengamatan terhadap keanekaragaman, dan pengambilan sampel predator 

hama kutu putih (Phenacoccus manihoti). Penelitian laboratorium untuk 

mengidentifikasi morfologi serta verifikasi predasi contoh serangga predator hama 

kutu putih (Phenacoccus manihoti). 
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Penentuan Lokasi Pengamatan 

Penentuan lokasi ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 bertujuan 

untuk menentukan daerah yang akan diamati. Lokasi tempat pengambilan sampel 

dilakukan di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat (Gambar 1) 

dikarenakan Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah penghasil ubi kayu 

terbesar di Nusa Tenggara Barat (BPS, 2015). Pengambilan sampel ditentukan 

titik lokasi pengambilan sampel dengan ukuran luas setiap titik lokasi/pertanaman 

ubi kayu mulai dari 1 are hingga yang luasnya 10 ha. Jarak antara titik lokasi 

minimal 1 km untuk memastikan perbedaan kelimpahan predator hama kutu 

putih. Posisi geografi setiap titik lokasi pengamatan dicatat menggunakan GPS 

(Global Positioning System). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Pengamatan Predator  
 Phenacoccus manihoti 
 

Parameter Pengamatan 

Adapun parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Keragaman dan populasi inang hama kutu putih (Phenacocus manihoti) secara 

langsung pada sejumlah tanaman sampel. 

2. Karakteristik serangga predator hama kutu putih (Phenacocus manihoti) serta 

populasinya. 
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3. Dihitung populasi predator, keragaman spesies, dan kelimpahan serangga 

predator  

Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data hama kutu putih beserta 

predator 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 50 tanaman. Ini didasarkan pada rumus 

pengambilan sampel Slovin (Ellen, 2017). Pengamatan jumlah predator dan hama 

kutu putih (Phenacoccus manihoti) dimulai dari membalik bagian bawah daun 

tanaman hingga pada pucuk dengan cara  membuka bagian pucuk tanaman. 

Predator dan hama yang terlihat dihitung menggunakan hand counter dan dicatat 

pada lembaran yang sudah disiapkan.  

Pengambilan sampel dilakukan pada kelima area tanam yang sudah 

ditentukan. Sampel contoh serangga predator baik telur maupun larva yang 

ditemukan dimasukkan ke dalam plastik untuk dilakukan verifikasi predasi dan 

pemeliharaan di Laboratorium. Selanjutnya diambil pucuk tanaman yang 

berisikan hama kutu putih dimasukkan ke dalam amlop sebagai makanan untuk 

predator kutu putih dan sebagai pakan dalam verifikasi predasi. Setelah semua 

rangkaian dilakukan untuk predator yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabung 

ependof yang berisi alkohol 70% selanjutnya dilakukan identifikasi di 

laboratorium.  

Verifikasi Predasi Contoh Serangga 

Pengambilan seluruh jenis serangga di lapangan lalu dilakukan pengujian 

di Laboratorium untuk menentukan bahwa serangga tersebut termasuk predator 

atau bukan dengan menyiapkan serangga yang didapatkan di lapangan yang sudah 

dipuasakan selama 24 jam. Kemudian dimasukkan kutu putih (inang) tersebut di 

dalam cawan petri/gelas uji menggunakan kuas sebanyak 20 hama kutu putih, 

selanjutnya masukkan 1 serangga pada tiap-tiap petri/gelas uji dan diberikan label. 
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Diamati bagaimana kemampuan predasi masing-masing serangga setelah 24 jam 

dan dicatat berapa hama yang sudah dimangsa dalam waktu tersebut. 

 

Identifikasi Predator Serangga 

Identifikasi predator hama kutu putih (Phenacoccus manihoti) dilakukan 

menggunakan mikroskop binokuler dengan mengacu pada kunci determinasi 

serangga dan rujukan pustaka lainnya, untuk menentukan familinya maupun 

genus sebab dalam penelitian ini keragaman jenis yang dimaksud hanya sampai 

tingkat genus. Identifikasi predator hama kutu putih (Penacoccus manihoti) 

dilakukan dengan mengamati serangga contoh dewasa. Identifikasi spesimen 

menggunakan ciri-ciri morfologi sayap, antena dan toraks.  

 

Analisis Data 

Kelimpahan jenis predator ditentukan dengan hasil identifikasi, selanjutnyaa 

diidentifikasi sehingga diketahui status biologi dalam sistematika (sampai genus), 

status fungsinya (hama atau musuh alami). Setelah diketahui kelimpahan preadtor 

hama kutu putih pada tanaman ubi kayu kemudian dihitung nilai indeks 

kelimpahan dengan rumus dari (Michael, 1994 dalam Supratman, 2010) 

digunakan untuk mengetahui kelimpahan spesies pada setiap habitat, dengan 

rumus : 

퐾푒푙푖푚푝푎ℎ푎푛	(퐾) =
∑ jumlah	individu	spesies	ke − 1
∑ jumlah	individu	seluruh	spesies x	100% 

 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Karakteristik Morfologi 

Hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan dilapangan didapatkan hanya 

satu spesies (tidak beragam) yang mempredasi hama kutu putih pada tanaman ubi 

kayu, spesies predator tersebut tergolong Ordo: Neuroptera, Famili: Chrysopidae, 

Genus: Chrysopa sp. Menurut Untung (1993), hampir semua ordo serangga 

memiliki jenis yang menjadi predator, tetapi selama ini hanya beberapa ordo yang 
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anggotanya merupakan predator dalam pengendalian hayati adalah ordo 

Coleoptera, Orthoptera, Diptera, Odonata, Hemiptera, dan Hymenoptera. 
 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

 
Gambar 3 : Serangga predator Chrysopa sp fase imago secara keseluruhan (a). Serangga 

utuh genus Chrysopa sp,(b). Bagian Chepalo genus Chrysopa sp, (c). Bagian 
thorax genus Chrysopa sp. (d). bagian abdomen genus Chrysopa sp. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan morfologi serangga predator ditemukan 

karakter utama yang mencirikan preadtor tergolong dalam ordo Neuroptera yaitu 

memiliki antenna berbentuk filliform dengan tubuh lunak berwarna hijau dan 

bentuk sayap memiliki banyak sel (Gambar a). Pada (Gambar b) dapat di lihat 

bagian chepalo terdiri dari tipe mulut tipe mandibulata karna dapat dilihat terdapat 

mandibula, maksila dan labrum pada bagian mulut, mata merupakan mata facet. 

Pada (Gambar c) merupakan bagian thorax yang terdiri dari bagian prothoraks, 

mesotoraks, dan metatoraks dimana sayap pada ordo ini menempel pada bagian 

mesotoraks dan metatoraks, dan tungkai terlihat pada seluruh bagian thoraks, 
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terlihat bagian skutum pada bagian atas thoraks, sayap-sayap depan dan belakang 

pada jenis ordo ini mempunyai bentuk dan kerangka sayap serupa, biasanya 

diletakkan seperti atap di atas tubuh pada waktu beristrahat. (Pada Gambar d) 

terlihat bentuk abdomen dari predator dengan ciri memiliki 7 terga.  

 

 
(a)   (b) 

 
(c) 

Gambar 4. Larva Predator Chrysopa sp (a) Bagian Kepala Chrysopa sp pandangan 
dorsal, (b). Bagian chepalo serangga Chrysopa sp.pandangan ventral (c) 
Larva utuh serangga Chrysopa sp pandangan dorsal. 

Serangga dari famili Chrysopidae dengan ciri umum memiliki warna putih 

pada bagian dorsal hal ini dikarenakan terdapat kotoran yang disimpan pada 

bagian dorsal setelah memangsa mangsa (Gambar a). Pada gambar b dapat dilihat 

tipe alat mulut haustelata (penusuk dan penghisap) terdiri dari mandible yang 

kokoh berbentuk bulan sabit yang berfungsi untuk merobek mangsa serangga 

bertubuh lunak seperti kutu daun mandibel berkembang seperti penjepit besar 

untuk menyedot cairan tubuh  mangsanya, terdapat pula bagian maksila yang 

berfungsi sebagai palat bantu mengambil makanan, antenna untuk mendeteksi 

keberadaan mangsa, terlihat bagian mata majemuk . Pada gambar c dapat dilihat 

larva utuh dengan panjang 12-20 mm, Larva yang sangat aktif, memiliki tiga 

instar, berwarna abu-abu atau kecoklatan kulit mirip buaya, pada bagian thoraks 
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terdapat tungkai yang masih belum berkemban (Mendel et al. 2003; Zhang et al. 

2006).  

 

 

 
(a)   (b) 

Gambar 5 : Bagian venasi genus Chrysopa sp (a). Venasi sayap genus Chrysopa sp hasil 
penelitian, (b). Venasi sayap genus Chrysopa sp menurut literature. 

 
Hasil pengamatan menunjukan  bahwa serangga dari family Chrysopidae 

ini termasuk genus Chrysopa sp. Karakter yang meunjukan ciri dari genus 

Chrysopa sp adalah venasi menurut Comstock yaitu subkosta (Sc) panjang, 

bergabung dengan kosta (C) hanya pada bagian di luar stigma. Bagian radius (R) 

menyatu dengan Subcosta, pada bagian tengah terdapat sector radial (Rs). Bagian 

media (M) terlihat jelas garis lurus tebal yang memisahkan antara sector radial 

dengan kubitus (Cu). Pada garis lurus media (M) terdapat pseudokubitus (pscu) 

sebuah rangka sayap yang kelihatan seperti kubitus, tetapi sebenarnya terbentuk 

oleh persenyawaan cabang-cabang dari M dan Cu, dan terdapat pseudomedia 

(psm) sebuah rangka sayap yang terlihat seperti media, tetapi terbentuk oleh 

persenyawaan cabang-cabang dari M dan Cu. Pada bagian akhir atau paling 

bawah sayap terdapat rangka anal (1A) yang secara khas tidak bercabang dan 

biasanya ditandai dari anterior ke posterior sebagai rangka sayap anal pertama 

(1A). Pada gambar a dan b di atas dapat di lihat persamaan bentuk dari venasi 

diantara keduanya, dalam buku Borror, (1985) menunjukkan bahwa bentuk venasi 

tersebut menunjukkan bahwa serangga tersebut termasuk genus Chrysopa sp. 

Pada gambar a dan b dapat di lihat persamaan pada bagian Rs (sector radian) 
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terlihat bahwa bagian tersebut memiliki persamaan bentuk . Pada bagian media 

(M) dapat dilihat garis tebal membujur yang terlihat pada kedua gambar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 :Siklus Hidup Serangga predator Chrysopa sp memiliki jenis metamorfosis 

sempurna/holometabola : (a). Telur, (b). Larva, (c). Pupa, (d). Imago. 
 

Chrysopa sp memiliki metamorfosis sempurna dengan tahapan (Gambar a, 

b, c dan d). Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan bahwa telur 

Chrysopa sp bewarna hijau cerah berbentuk lonjong seperti telur ayam dengan 

tangkai yang lebih panjang dibandingkan telur dan diletakkan satu persatu secara 

berkelompok dan berbaris pada ubi kayu (Gambar a). Tangkai telur tidak 

memiliki fungsi khusus dalam perkembangan telur karena saat tangkai digunting 

kemudian telur dipelihara di cawan petri telur masih mampu menetas menjadi 

larva. Telur mengalami perubahan warna setiap hari pengamatan, telur mengalami 

perubahan menjadi warna coklat muda dan menjadi coklat tua saat telur akan 

 

Telur Chrysopa sp 

Larva Chrysopa sp 

Pupa Chrysopa sp 

Imago Chrysopa sp 
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menetas. Pada ujung apikal telur terdapat lubang kecil yang disebut dengan 

mikropoli (Bangun, 2014).  

Telur yang telah menetas ditandai dengan perubahan warna menjadi putih 

dan sobekan tidak teratur pada cangkang telur yang merupakan lubang keluarnya 

larva Larva keluar dari telur secara bertahap hingga akhirnya seluruh tubuh larva 

keluar sempurna. Pada saat menetas Ukuran telur menentukan panjang larva yang 

akan menetas, semakin besar ukuran telur maka semakin besar ukuran larva yang 

akan menetas. (Canard M et al. 1984) . 

Larva bewarna coklat tetapi tidak transparan bebebentuk campodeiform 

(Gambar b). Instar II lebih aktif bergerak dibandingkan instar I dan sudah mulai 

memakan kutu putih yang berukuran lebih kecil dibandingkan predator. Larva 

instar III merupakan instar terakhir menuju pembentukan pupa, pertambahan 

ukuran instar II ke instar III mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena 

fase tersebut predator sangat rakus memangsa kutuputih dibandingkan instar 

lainnya. Larva instar III seluruh tubuhnya bewarna coklat tua sedangkan bagian 

ventral bewarna coklat muda. Rambut-rambut halus dipermukaan tubuh dan 

mandibel semakin jelas terlihat tetapi akibat mem (Bangun, 2014). 

Pupa berbentuk bulat dan bewarna putih (Gambar c), sebelum menjadi 

pupa predator terlebih dahulu menjadi prapupa. Prapupa tidak aktif bergerak dan 

cendrung tidak makan. Hari kedua prapupa mulai mengeluarkan benang untuk 

membentuk pupa Waktu prapupa menjadi pupa sekitar 1 sampai 3 hari atau rata-

rata 2.33 hari. Saat di lapang, pupa menempel pada batang dan apabila didaun 

terbentuk di pucuk dun kemudian melipat daun hingga pupa susah untuk terlihat. 

Tidak semua pupa yang dipelihara di dalam cawan petri dapat menjadi imago 

walaupun tidak terkena parasitoid karena banyak faktor lain yang mempengaruhi 

perkembangan pupa menjadi imago yaitu lingkungan laboratorium yang kurang 

mendukung dan ketahanan pupa yang kurang (Bangun, 2014). 

Imago yang keluar dari pupa bewana hijau sehingga disebut “green 

lacewings” (Gambar d). Imago memiliki sayap transparan yang tipis seperti 

membran sehingga ordo famili ini masuk kedalam Neuroptera yang artinya 

sayapnya terdiri dari neuron-neuron yang banyak. Predator  memiliki antena yang 
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panjang dengan tipe filiform. Panjang tubuh dan lebar sayap imago betina lebih 

panjang dari jantan. Imago jantan dan betina dapat dibedakan dari ukuran dan 

bentuk abdomennya. Imago jantan mempunyai ujung abdomen yang lebih kecil 

karena tidak mempunyai bakal telur di dalam tubuhnya sedangkan imago betina 

mempunyai bakal telur di dalam tubuhnya. Imago tidak terlalu aktif terbang, di 

lapang imago mudah di tangkap karena tidak aktif terbang (Bangun, 2014). 

 
B. Jumlah Populasi Serangga Predator Hama Kutu Putih (Phenacoccus 

manihoti) pada tanaman ubi kayu 
 
Tabel 1. Jumlah Populasi Serangga Predator Hama Kutu Putih yang 
Ditemukan Di lapangan 
 

Penga
matan 

ke- 

Spesies 
yang 

ditemukan 

Kecamatan 
∑ 

Pemenang Gangga Kayangan Bayan 

I Chrysopa 
sp 

0 119 0 119 238 
II 20 124 0 175 239 
Jumlah Populasi  20 243 0 294 557 

Kelimpahan 3,59 % 43,63 % 0 52,78% - 
 
Dari penelitian yang sudah dilakukan ditemukan 557 individu serangga 

predator kutu putih baik itu telur, larva, pupa dan imago. Dari Tabel 2 dapat 

dilihat bahwa jumlah populasi predator pada setiap tempat berbeda-beda. Hasil 

pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa populasi Chrysopa sp ditemukan 

yang paling mendominasi yaitu di Kecamatan Bayan sedangkan tiga kecamatan 

lain menunjukkan keberadaan populasi predator yang rendah. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat di lihat bahwa indeks kelimpahan populasi 

predator Chrysopa sp lebih tinggi dijumpai di Kacamatan Bayan dengan indeksi 

kelimpahan 52,78%. Sedangkan tiga kecamatan lainnya menunjukkan indeks 

kelimpahan yang rendah. Kelimpahan populasi Chrysopa sp pada tiga kecamatan 

tersebut berkisar antara 0-43,63% individu/tanaman. 

Perbedaan kelimpahan populasi serangga predator Chrysopa sp diempat 

kabupaten ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yang paling 

mempengaruhi adalah keadaan iklim seperti curah hujan, suhu, dan 
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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 sehingga 

mempengaruhi keberadaan musuh alami. Sesuai pendapat bangun (2014) yaitu 

tingkat populasi predator Chrysopidae di lapang berbanding lurus dengan populasi 

makanannya yaitu kutuputih. 
 

 
Grafik 1. Jumlah populasi Serangga Predator Hama Kutu Putih 
 
Dari Grafik 1 dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Kayangan jumlah 

populasi 0(tidak ada) hal ini memperlihatkan bahwa pada Daerah tersebut 

tanaman yang dibudidayakan sehat, tidak hanya factor tersebut dilihat dari curah 

hujan  pada daerah tersebut memiliki curah hujan yang  sangat tinggi hal ini 

mengakibatkan hama kutu putih terbawa mekanik oleh air hujan sehingga  

keberadaannya terancam dan populasinya menurun , selain itu pada daerah 

tersebut daun ubi kayu sangat sehat tidak memperlihatkan cirri-ciri bahwa 

terserang oleh hama kutu putih. Sebab menurut wardani, 2015 bahwa gejala  yang 
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dihasilkan jika tanaman terserang kutu yaitu pucuk berkerut dan mengumpul, 

sedangkan pada saat di lapangan tidak ditemukan cirri-ciri tersebut. 

 
Tabel 2.Data CurahHujan Kabupaten Lombok Utara (BMKG Stasiun Kediri) 
 

Lokasi Penelitian 
(Kecamatan) 

Bulan(mm) Elevasi (mdpl) Maret April 
Pemenang 195 83 12 

Gangga 
Kayangan 

Bayan 

195 
195 
181 

124 
124 
23 

63 
12 
35 

 
Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas 1 Lombok Barat Provinsi Nusa 

Tenggara Barat memperlihatkan bahwa curah hujan di daerah Lombok utara rata-

rata 23-195 mm/bulan. Pada Kecamatan yang memiliki intensitas curah hujan 

tinggi jumlah populasi kelimpahan predator menurun sedangkan pada Kecamatan 

yang memiliki intensitas curah hujan rendah memperlihatkan bahwa populasi 

hama meningkat sehingga populasi predator semakin meningkat, sesuai pendapat 

Wardani (2014), Perkembangan predator mengikuti perkembangan dari hama P. 

manihoti. Curah hujan merupakan faktor penentu dalam dinamika populasi kutu 

P.manihoti di lapangan (Herren dan Hennessey 1983). Hujan dapat menyebabkan 

kutu hanyut secara mekanis. Perubahan populasi P.manihoti sangat dipengaruhi 

oleh curah hujan, suhu dan kelembaban (Wardani, 2014) 

Selain dari faktor-faktor tersebut kemunculan predator sangat dipengaruhi 

oleh keadaan pertanaman ubi kayu sesuai pendapat Wardani (2014), menyatakan 

Jumlah telur, larva dan pupa predator per tanaman cukup tinggi di lapangan, 

namun kehadirannya di pertanaman biasanya terlambat yaitu setelah populasi kutu 

putih mencapai puncaknya dan tanaman ubi kayu sudah rusak berat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ditemukan hanya satu jenis serangga predator yang berasosiasi dengan 

kutu putih pada pertanaman ubi kayu di Lombok Utara yang tergolong ke 

dalam Ordo Neuroptera, Family Chrysopidae dan Genus Chrysopa sp.  

2. Jumlah populasi serangga predator kutu putih Phenacoccus manihoti di 

Kecamatan Bayan (294) lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan 

Pemenang (20), Gangga (243) dan Kayangan (0).  

Saran 

Perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait dengan potensi pemangsaan 

predator pada berbagai jenis kutu. 
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