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 ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis hama serangga utama yang 

menyerang tanaman kedelai fase vegetatif pada 6 jenis varietas kedelai. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan September 2014 di kayangan, Kabupaten 
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menggunakan Randomized Complete Block Design 
(RCBD) perlakuan terdiri atas 6 varietas kedelai, dari masing- masing perlakuan diulang 
sebanyak 3 kali ulangan sehingga diperoleh 18 petak perlakuan. Parameter yang diamati 
meliputi jumah populasi hama dan intensitas serangan hama fase vegetatif yang terdapat 
pada petak perlakuan tanaman kedelai. Data dianalisis dengan analisis keragaman 
(ANOVA) pada taraf nyata 5% dan hasil analisis yang berbeda nyata diuji dengan uji Beda 
Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam jumlah populasi 
dan intensitas serangan pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif bahwa diantara semua  
perlakuan menunjukkan perbedaan nyata pada jumlah populasi dan intensitas serangan 
dengan nilai F yaitu 0,58 pada jumlah populasi dan pada intensitas serangan dengan nilai F 
yaitu 1,06. Hama-hama utama yang menyerang  fase vegetatif pada tanaman kedelai adalah 
Ulat grayak (Spodoptera litura), Kumbang daun (Phaedonia inclusa), Belalang (Valanga), 
Ulat penggulung daun (Lamprosema indicata), Lalat bibit (Ophomyia phaseoli) dan Kutu 
kebul (Bimisia tabaci). 
Kata kunci: Populasi, Intensitas Serangan, Varietas Kedelai.   
 

ABSTRACT 
 

 This study aims to determine the types of major insect pests that attack soybean plants in 
the vegetative phase 6 soybean varieties. The research was conducted in May and in September 
2014 in heaven, North Lombok, West Nusa Tenggara using Randomized Complete Block Design 
(RCBD) treatment consists of six soybean varieties from each treatment was repeated 3 times 
repetition so that acquired 18 plots of treatment , The parameters observed the sheer number of 
pest populations and intensity of pest attacks vegetative phase contained in plots treated soybean 
plants. Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) at the 5% significance level and 
analytical results are significantly different tested by test Honestly Significant Difference (HSD) at 
5%. Based on the analysis of variance population number and intensity of attacks on several 
soybean varieties vegetative phase that among all treatments showed significant differences in 
population size and intensity of attacks by F value is 0.58 on population size and the intensity of the 
F value is 1.06 , Pests main attacking vegetative phase on soybean plants are Armyworm 
(Spodoptera litura), beetle leaf (Phaedonia inclusa), Grasshopper (Valanga), caterpillar rollers 
leaf (Lamprosema indicata), Flies seeds (Ophomyia phaseoli) and lice whitefly (Bimisia tabaci). 
 
Keywords: population, intensity of attack, Soybean Varieties. 
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PENDAHULUAN 

Kedelai merupakan komoditas pangan 
penghasil protein nabati yang sangat penting, 
baik karena kandungan gizinya, aman 
dikonsumsi maupun harganya relatif murah 
dibandingkan dengan sumber protein hewani. 
Di Indonesia, kedelai umumnya dikonsumsi 
dalam bentuk pangan olahan seperti: tahu, 
tempe, kecap, dan susu kedelai, dan berbagai 
bentuk makanan ringan (Damardjat, Marwoto, 
Swastika, Arsyad, dan Hilman, 2005). 
 Kedelai adalah salah satu komoditi 
pangan utama setelah padi dan jagung yang 
merupakan sumber protein utama bagi 
masyarakat. Kebutuhan kedelai dari tahun ke 
tahun terus meningkat. Penggunaan kedelai 
sebagai makanan sehari-hari misalnya tempe, 
tahu, kecap dan susu nabati telah lama 
dilakukan di Indonesia, sehingga kebutuhan 
komoditi ini sangat tinggi. Kedelai dibutuhkan 
untuk memenuhi kebutuhan protein murah bagi 
masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas 
SDM Indonesia. Sejalan dengan pertambahan 
jumlah penduduk maka kebutuhan kedelai 
semakin meningkat sehingga diperlukan 
program khusus peningkatan produksi kedelai 
dalam negeri (Direktorat Perlindungan 
Tanaman Pangan, 2008). 

Di Indonesia budidaya kedelai di lahan sawah 
setelah padi menempati areal cukup luas (58%) dan 
memberikan sumbangan terbesar terhadap 
pemenuhan kebutuhan kedelai nasional (Isgiyanto 
dan Adisarwanto, 1993). Permintaan kedelai 
nasional terus meningkat setiap tahun, yaitu dari 
750 ribu ton tahun 1980 menjadi 2.333 juta ton 
tahun 1990 dan permintaan tahun 2005 diperkirakan 
mencapai 6.110 juta ton. Permintaan akan kedelai 
diperkirakan akan akan terus meningkat sampai 
tahun 2018 (Darman, 2002). Besarnya permintaan 
kedelai ini belum dapat dipenuhi jika hanya 
mengandalkan produksi dalam negeri, sehingga 
harus mengimport dari luar negeri.  Oleh karena itu 
upaya peningkatan produksi kedelai baik dengan 
cara intensifikasi dan ektensifikasi harus terus 
dilakukan, untuk mengurangi ketergantungan pada 
kedelai import. 

Provinsi NTB merupakan salah satu daerah 
yang sangat potensial  untuk pengembangan 
dan meningkatkan  produksi kedelai. Saat ini 
produktivitas kedelai di NTB masih rendah 
yaitu 10.74 kw/ha (BPS-NTB,2003). Sedangkan 
menurut Adisarwanto (1997), potensi 
produktivitas kedelai di NTB dapat mencapai 
18 -20 kw/ ha.  Rendahnya produktifitas kedelai 
di NTB disebabkan oleh beberapa faktor salah 
satunya penggunaan varietas unggul yang masih 
rendah ditingkat petani,  produktivitas yang 
tinggi dapat dicapai dengan penanaman varietas 
unggul disertai dengan pengelolaan lingkungan 
fisik  dan hayati  serta pemanfaatan teknologi 
yang sesuai dengan lingkungan. 

Produksi kedelai pada tahun 2012 
diperkirakan menurun cukup signifikan 
dibandingkan dengan produksi kedelai tahun 
2011, turun sebesar 23,63% yaitu dari 88.099 
ton biji kering tahun 2011 menjadi 67,279 ton 
biji kering pada tahun 2012. Turunnya produksi 
kedelai pada tahun 2012 terutama disebabkan 
oleh menurunnya luas panen sebesar 16,19% 
dibandingkan dengan luas panen tahun 2011. 
Selain itu juga disebabkan karena turunnya 
produktivitas kedelai yaitu 11,74 kw/ha pada 
tahun 2011 menjadi 10,70 kw/ha pada tahun 
2012 (BPS, 2012). 

Lonjakan import kedelai disebabkan oleh 
peningkatan konsumsi produk industri kecil 
seperti tahu, tempe, kecap, dan susu semakin 
populer sebagai pengganti daging. Jenis industri 
yang tergolong skala kecil menengah ini 
jumlahnya sangat banyak, menyebabkan 
tingginya tingkat kebutuhan konsumsi kedelai 
(Anonim, 2004). 

Seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk dan meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat, maka permintaan akan komoditas 
kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun dan 
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 
kebutuhan akan gizi. Akan tetapi, kapasitas 
produksi dalam negri belakangan ini cenderung 
menurun. Setiap tahunnya pemerintah 
melakukan impor kedelai yang belakangan ini 
sudah mencapai 600 ribu ton per tahun (Arsyad 
dan Syam, 1998). 

Menurut Hilman (2004) proyeksi 
permintaan kedelai tahun 2018 sebesar 6,11 juta 
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ton, sedangkan produksi kedelai tahun 2003 
adalah sekitar 672.000 ton. Rendahnya produksi 
tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor 
pembatas antara lain banyaknya alih fungsi 
lahan, kesuburan tanah sangat rendah, 
kandungan bahan organik banyak yang hilang 
akibat pencucian. Alih fungsi lahan pertanian 
menjadi non-pertanian menyebabkan luasan dan 
produktivitas lahan pertanian tanaman pangan 
semakin berurang. Oleh karena itu 
pengembangan lahan pertanian yang dapat 
dilakukan adalah pemanfaatan lahan kering 
secara optimal. 

Sektor pertanian masih merupakan salah 
satu sektor andalan pembangunan di NTB. 
Pembangunan pertanian lahan kering 
merupakan unggulan dan andalan masa depan 
Provinsi NTB, karena 84 % dari luas wilayah 
NTB yaitu sekitar 1,8 juta ha merupakan lahan 
kering yang mempunyai potensi dikembangkan 
menjadi lahan pertanian yang produktif untuk 
berbagai komoditas pertanian tanaman pangan 
dan hortikultura (Suwardji, 2009 dalam 
Zurryatun 2013). 

Pulau Lombok mempunyai potensi lahan 
kering yang besar yaitu mencapai 201.531.5 ha 
(Bappeda  NTB, 2002). Potensi pertanian lahan 
kering di Kabupaten Lombok Utara sekitar 
38.000 hektar dan baru 30% yang dimanfaatkan 
untuk pengembangan tanaman pangan 
khususnya kedelai. Untuk meningkatkan 
produksi kedelai di lahan kering dapat 
dilakukan dengan menanam varietas unggul 
berdaya hasil tinggi baik secara kuantitas 
maupun kualitas serta mampu beradaptasi 
terhadap kondisi lingkungan atau agroekosistem 
setempat (Pangaribuan, 2010). 

Salah satu ancaman dalam upaya 
meningkatkan produksi kedelai adalah serangan 
hama. Serangga yang berasosiasi dengan 
tanaman kedelai di Indonesia mencapai 266 
jenis, yang terdiri atas 111 jenis hama, 53 jenis 
serangga kurang penting, 61 jenis serangga 
predator dan 41 jenis serangga parasit (Okada  
et al.1988). Dari 111 jenis serangga hama 
tersebut, 50 jenis tergolong hama perusak daun, 
namun yang berstatus hama penting hanya 9 
jenis (Arifin dan Sunihardi, 1997). 

Jenis hama yang dapat menyebabkan 
kerusakan dan kerugian pada tanaman kedelai. 
Beberapa hama utama yang sering ditemukan 
adalah lalat kacang (Ophiomyia phaseoli), ulat 

grayak (Spodoptera litura), Kumbang daun 
tembukur (Phaedonia inclusa), penggerek 
polong (Etiella zinckenella), penghisap polong 
(Riptortus linearis), kepik hijau (Nezara 
viridula), Penggerek pucuk kedelai (Agromyza 
dolichostigma), Penngerek batang Kedelai 
(Melanagromyza Sojae), ulat Penggulung daun 
kedelai (Lamprosema indicata), Kutu kebul 
(Bemisia tabaci ) (Anonim, 1992). 

Dalam upaya untuk mengendalikan hama, 
petani sekarang masih bertumpu pada 
insektisida, karena cara-cara yang lain seperti 
penggunaan varietas tahan dan musuh alami 
belum banyak digunakan. Pengendalian hama 
menggunakan insektisida sudah biasa di 
lakukan, tetapi kegagalan dalam menanggulangi 
hama masih sering terjadi. Penggunaan 
insektisida tanpa didasari pengetahuan 
bioekologi hama terutama dinamika 
serangannya dan teknik aplikasi yang benar 
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan 
pengendalian, bahkan dapat menyebabkan 
terjadinya kasus resisten dan resurjensi 
(Marwoto 1992). 

Selain itu perlu dipertimbangkan cara 
pengendalian hama dengan menggunakan 
varietas unggul sebagai alternatif 
pepengendalian hama kedelai terutama dilahan 
kering. 

Berdasarkan uraian tersebut maka telah 
dilakukan penelitian tentang “Dinamika 
Populasi Hama Fase Vegetatif  Pada Beberapa 
Varietas Kedelai (Glycine max L. Merril) di 
lahan Kering Lombok  Utara”. 

. 
Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
jenis-jenis serangga hama utama yang 
menyerang tanaman kedelai fase vegetatif, pada 
6 jenis varietas kedelai. 

Kegunaan Penelitian 
 Kegunaan dari penelitian ini untuk 
mengetahui dinamika populasi hama fase vegetatif  
kedelai pada beberapa varietas kedelai di lahan 
kering kabupaten Lombok utara. 
 
Hipotesis Penelitian 
 
H0 : G1 = G2 = G3 = G4 = G5 = G6 (Tiap varietas 
kedelai  tingkat ketahanannya berbeda tidak nyata 



4 

Crop Agro Vol.... No.... – ..... 2015 

terhadap populasi dan intensitas serangan hama fase 
vegetatif  kedelai di lahan kering, Lombok Utara). 

H1 : G1 ≠ G2 ≠ G3 ≠ G4 ≠ G4 ≠ G5 ≠ G6 (Tiap 
varietas kedelai tingkat  ketahanannya  berbeda 
nyata terhadap populasi dan intinsitas serangan 
hama fase vegetatif kedelai di lahan kering, 
Lombok Utara). 

.  
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode eksperimental yang di 
rancang menggunakan Randomized Completely 
Block Design (RCBD) dengan cara pengamatan 
tiap petak / perlakuan di tentukan dengan 5 
rumpun yang akan di ambil secara diagonal. 
Rancangan Percobaan  

Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Randomized Completely Block Design 
(RCBD). Perlakuan terdiri atas 6 varietas 
kedelai, dari masing-masing perlakuan diulang 
sebanyak 3 kali ulangan sehingga diperoleh 18 
petak  perlakuan. 
Adapun 6 petak perlakuan tersebut adalah : 
 

G1: Kedelai Varietas Sinabung 
G2: Kedelai Varietas Kaba 
G3: Kedelai Varietas Panderman 
G4: Kedelai Varietas Agromulyo 
G5:Kedelai Varietas Anjasmoro 
G6:Kedelai Varietas Burangrang 

 
Waktu dan Tempat Percobaan  

Penelitian dilaksanakan pada bulan  
Mei - Agustus 2014, yang bertempat di 
Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Nusa 
Tenggara Barat. 
Alat dan Bahan Penelitian 
Alat Penelitian 
 Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Kamera digital,kuas, Botol 
plastik, Glas plastik, Tissue, Alkohohol 70%, 
Air mineral, Diterjen, Bambu dan Triplek. 
Bahan Penelitian 
 Bahan penelitian terdiri dari tanaman 
kedelai berbagai varietas yaitu Sinabung, Kaba, 
Panderman, Agromulyo, Anjasmoro, 
dan Burangrang. 
 

Pelaksanaan Penelitian 
1. Pengolahan Tanah 

 Lahan tempat pelaksanan penelitin di 
bersihkan dari gulma, kotoran akar atau 
tunggul.Tanah kemudian di cangkul hingga 
menjadi gembur, selanjutnya dibuat petakan. 
2. Penempatan petak perlakuan  

  Penempatan petak perlakuan pada tiap 
blok dilakukan secara acak,  dengan ukuran 
panjang 4 m dan lebar 4 m (4x4), kemudian 
diberi jarak dengan ukuran 1 m dengan jumlah 
petakan sebanyak 18 petakan. 
3. Penanaman 

 Penanaman dilaksanakan seminggu 
setelah penetapan petak perlakuan. Penanaman 
dilakukan dengan pembuatan lubang dengan 
menggunakan tuggal dengan jarak 15 cm x 40 
cm, kemudian setiap lubang diisi dengan 2-3 
benih kedelai, setelah proses penanaman selesai 
dilaksanakan kemudian di taburkan jerami 
sebagai penutup/ mulsa. 
4. Pemeliharaan Tanaman 

 Untuk mendapatkan hasil panen yang 
baik, perawatan tanaman perlu dilakukan, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Penyiraman, dilakukan tergantung pada 
musim. Bila musim penghujan maka perlu 
melakukan pengurangan air atau tidak perlu 
melakukan penyiraman. Namun bila musim 
kemarau maka penambahan air perlu 
dilakukan, penyiraman dilakukan seminggu 
sekali yaitu pada sore hari atau pagi hari. 

 Penyulaman, dilakukan apabila ada tanaman 
yang mati atau tidak tumbuhnya benih. 

 Penyiangan, dilakukan jika di sekitar tanaman 
tumbuh rumput liar atau gulma.Penyiangan 
biasanya dilakukan sesuai dengan kondisi 
keberadaan gulma pada setiap petak 
perlakuan. 

 Pemupukan, dilakukan pada awal penanaman 
menggunakan pupuk NPK. 

5. Penetapan Denah Letak Penagamilan 

Tanaman Sampel 

 Denah letak pengambilan tanaman 
sampel diambil secara diagonal sampling pada 
tiap - tiap perlakuan. 
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Pengamatan 

1. Parameter Pengamatan 

 Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi : populasi hama, dan 

intensitas serangan hama kedelai fase 

vegetatif. 

 
2. Cara dan Waktu Pengamatan 

a. Kepadatan populasi 
 Pengamatan populasi hama dilakukan 
dengan cara teknik sampling dengan sistem 
perhitungan yaitu menghitung jumlah hama 
yang menyerang pada tiap tanaman sampel 
secara langsung. Pengamatan dilakukan dengan 
interval waktu 7 hari setelah tanam. 
Pengambilan tanamanan sampel dilakukan 
dengan cara diagonal  sehingga jumlah rumpun 
yang di amati  5 x 18 = 90 rumpun tanaman 
sampel pada tiap petak perlakuan. Kepadatan 
populasi hama dalam setiap perlakuan akan 
menyebabkan kerusakan mutlak, untuk 
menghitung serangan yang menyebabkan 
kerusakan mutlak menggunakan rumus : 

 %100x
N
nI   

  Keterangan: 
 I = Intensitas serangan 
 N= jumlah bagian tanaman yang di 

amati 
 n = jumlah bagian tanaman yang 

terserang 
 

b. Intensitas serangan 
 Kerusakan  daun  akibat  serangan  
hama  ditandai  dengan  adanya  kerusakan 
berupa lubang-lubang pada permukaan daun. 
Pengamatan terhadap intensitas serangan hama 
dilakukan dengan interval waktu 7  hari setelah 
tanam. 
 Untuk menghitung besarnya intensitas 
serangan yang menyebabkan kerusakan relatif, 
digunakan rumus Natawigena, (1989) : 
 

  

Keterangan: 
       p =   populasi serangga 

n= jumlah bagian tanaman yang
 terserang 

 v =  skor tanaman yang terserang 
 z =  skor tertinggi yang ditetapkan 
 

Penetapan skor tertinggi tingkat kerusakan : 

1. 0 – 10 
2. 10 – 20 
3. 20 – 30 
4. 30 – 40 
5. 40 – 50 
6. 50 – 60 
7. 60 – 70 
8. 70 – 80 
9. 80 – 90 
10. 90 – 100 

Analisis Data 
Data hasil pengamatan dianalisis dengan 
analisis keragaman pada taraf nyata 5% dan 
hasil analisis yang berbeda nyata diuji dengan 
uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 

 Berdasarkan hasil pengamatan pada 
tanaman kedelai (Glycinemax L.merril)  
ditemukan 6 jenis serangga hama yang 
menyerang pada fase vegetatif  yaitu Ulat 
grayak (Spodoptera litura), Kumbang daun 
(Phaedonia inclusa), Belalang (Valanga), Ulat 
penggulung daun (Lamprosema indicata), Lalat 
bibit (Ophomyia phaseoli) dan Kutu kebul 
(Bimisia tabaci). Jumlah populasi hama yang 
menyerang pada tanaman kedelai pada fase 
vegetatif dapat dilihat pada 
tabel 3. 
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Tabel 3. Jumlah populasi hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai  pada fese vegetatif 
 

 
Varietas 

Hama  
Rerata Spodoptera 

litura 
Phaedonia 

inclusa 
Valanga 

spp 
Lamprosema 

indicate 
Ophomyia 
phaseoli 

Bimisia 
tabaci 

Jumlah 

Sinabung 3.25 4.75 5.25 2.25 2 7.25 24.75 4.12 
Kaba 3 4.5 6 2.75 3.25 2.25 21.75 3.62 

Panderman 4 3.75 7.25 4.25 1.25 3 23.5 3.91 
Agromulyo - 5 4 2 0.75 1.75 13.5 2.25 

Anjasmoro - 4 3.25 2 1 3.75 14 2.33 
Burangrang 3.75 5 7.25 1.75 1.75 7 26.5 4.41 

Jumlah 14 27 33 15 10 25 124 20.66 
Keterangan :   G1 = Sinabung,   G2  = Kaba,   G3  = Panderman, 
   G4  = Argomulyo,  G5 = Anjasmoro,   G6= Burangrang 
 

Hasil pengamatan populasi hama yang 
menyerang tanaman kedelai pada fase vegetatif 
pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah 
populasi hama yang menyerang pada fase 
vegetatif paling tinggi terdapat pada varietas 
burangrang yaitu 4.41 ekor kemudian disusul 
dengan varietas sinabung yaitu 4,12 ekor, 

panderman yaitu 3,91 ekor, kaba yaitu 3,62 
ekor, anjasmoro yaitu 2,33 ekor dan agromulyo 
2.25 ekor. 

Hasil pengamatan jumlah populasi 
hama yang menyerang pada beberapa varietas  
kedelai fase vegetatif juga dapat dilihat pada 
gambar 4.1. 

Keterangan : G1 = Sinabung, G2  = Kaba,  G3  = Panderman, 
             G4  = Argomulyo, G5 = Anjasmoro, G6= Burangrang

Gambar 4.1. Dinamika populasi hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase 
vegetatif. 

 
 Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa 
populasi hama yang menyerang pada beberapa 
varietas kedelai fase vegetatif  menunjukkan 
peningkatan jumlah populasi disetiap 

pengamatan yaitu pada pengamatan 1 sampai 
dengan pengamatan  ke 4.  
 

Sedangkan rata-rata intensitas (%) 
serangan hama yang menyerang pada beberapa 
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varitas kedelai fase vegetatif dapat dilihat pada 
Tabel 4. 
 

 
 
 

Tabel 4. Rata-rata intensitas (%) serangan hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai 
fase vegetatif . 

 
Varietas Pengamatan ke - Rerata 

I II III IV 
G1 11.42 22.05 5.89 4.96 11.08 
G2 4.87 22.06 4.04 3.81 8.69 
G3 8.13 20.62 3.42 5.14 9.32 
G4 8.72 15.05 4.4 6.09 8.56 
G5 8.84 21.98 9.42 3.84 11.02 
G6 10.54 18.58 4.81 5.75 9.92 

   Keterangan :   G1 = Sinabung,  G2  = Kaba,  G3  = Panderman, 
    G4  = Argomulyo,G5 = Anjasmoro,  G6= Burangran 
  

Hasil pengamatan intensitas serangan 
hama yang menyerang pada beberapa varietas 
kedelai fase vegetatif pada tabel 4. Dapat 
dilihat bahwa rata-rata intensitas serangan 
masing-masing varietas didapatkan nilai yang 
paling tinggi pada varietas sinabung yaitu 
11,08%, kemudian disusul dengan anjasmoro 
yaitu 11,02%, burangrang yaitu 9,92%, 
panderman yaitu  

 
9,32%, kaba yaitu 8,69% dan rata-rata 
intensitas serangan yag terendah pada varietas 
argomulyo yaitu 8,56%. 

Sedangkan hasil analisis data Jumlah 
Populasi dan  Intensitas serangan hama fase 
vegetatif selama pengamatan pada beberapa 
varietas kedelai di lahan kering Lombok utara 
dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini : 

 
Tabel 5. Hasil analisis data jumlah populasi dan intensitas serangan hama fase vegetatif pada 

beberapa varietas kedelai di lahan kering lombok utara. 
 

Perlakuan Jumlah Populasi (ekor) Intensitas Serangan (%) 
G1 4.12 11.08 
G2 3.62 8.69 
G3 3.91 9.32 
G4 2.25 8.56 
G5 2.33 11.02 
G6 4.41 9.92 

BNJ - - 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak                   
           berbeda nyata pada taraf 5%. 

 

Pembahasan  
 Berdasarkan hasil pengamatan setiap 
minggu sejak tanaman berumur 2-9 minggu 
setelah tanam (mst) tentang hama yang 
menyerang pada beberapa varietas kedelai fase 

vegetatif ditemukan 6 jenis hama seperti yang 
dicantumkan pada (tabel 3). 
 Ulat grayak (Spodoptera litura) pada 
tabel 3 menunjukkan populasi paling rendah 
dengan jumlah populasi 14 ekor, setelah lalat 
bibit. Rendahnya populasi ulat grayak ini 
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diduga disebabkan oleh faktor lingkungan 
terutama vegetasi disekitar tanaman kedelai 
terdapat tanaman jagung dan kacang tanah, ulat 
grayak bersifat folifag atau mempunyai kisaran 
inang yang cukup luas sehinggga 
mempengaruhi jumlah populasi ulat grayak 
pada tanaman kedelai berbeda dengan 
Kumbang daun (Phaedonia inclusa ) dan Ulat 
penggulung daun (Lamprosema indicata) 
dengan jumlah populasi pada kumbang daun 
yaitu 27 ekor, ulat penggulung daun yaitu 15 
ekor, disebabkan oleh hama tersebut lebih 
menyukai tanaman kedelai di bandingkan 
dengan tanaman yang ada di sekitar tanaman 
kedelai tersebut separti tanaman jagung dan 
kacang tanah, kumbang daun dan ulat 
penggulung daun kedelai merupakan hama 
penting pada tanaman kedelai dan terutama 
ditemukan di sentra produksi kedelai. Pada 
Kutu kebul (bimisia tabaci) pada tabel 3 
menunjukkan jumlah populasi tertinggi setelah 
belalang dengan jumlah populasi yaitu 25 ekor, 
kutu kebul bersifat folifag menyerang berbagai 
jenis tanaman tingginya jumlah populasi dari 
kutu kebul pada tanaman kedelai diduga 
disebabkan oleh prefensi (kesukaan) dari hama 
kutu kebul yang lebih memilih tanaman kedelai 
sebagai inang. Jumlah populasi terendah dari 
hama yang menyerang pada beberapa varietas 
kedelai fase vegetatif yaitu pada lalat bibit 
dengan jumlah populasi yaitu 10 ekor 
rendahnya populasi dari lalat bibit diduga di 
sebabkan oleh pemakaian mulsa jerami pada 
areal tempat tanaman kedelai, sedangkan 
populasi hama yang tertinggi adalah hama 
belalang (Valanga sp) dengan jumlah populasi 
33 ekor, tingginya jumlah populasi belalang 
tersebut disebabkan oleh data populasi belalang 
merupakan gabungan dari beberapa spesies 
yang ditemukan pada tanaman kedelai, adapun 
dugaan tinnginya jumlah populasi belalang 
disebabakan oleh sifat dari hama belalang yang 
mempunyai kemampuan melompat yang baik, 
dapat mencapai jarak hingga 20 kali panjang 
tubuhnya. 
 Hasil pengamatan jumlah populasi 
hama yang menyerang pada beberapa varietas 
kedelai fase vegetatif pada masing-masing 
varietas dapat dilihat pada (Gambar 4.1), pada 

grafik menunjukkan bahwa seiring 
pertumbuhan tanaman mempengaruhi 
mempengaruhi perkembangan hama lebih 
cenderung meningkat. Jumlah populasi hama 
meningkat pada awal tanam dan makin cepat 
pada pengamatan ke 2, 3 dan pengamatan ke 4 
dengan umur tanaman kedelai 35 hari yang 
dimana tanaman kedelai sedang mengalami 
pertumbuhan cepat dan masih berdaun muda 
yang membuat hama semakin tertarik untuk 
menyerang pada tanaman kedelai. Menurut 
Harsono (2007) bahwa kebanyakan hama yang 
menyerang pada tanaman kedelai dan 
populasinya tinggi pada fase tananman yang 
masih muda / fase vegetatif (7 -30 hst). 

Populasi hama yang menyerang pada 
beberapa varietas kedelai fase vegetatif di 
setiap perlakuan pada G6 dengan jumlah 
populasi 46 ekor, yang menununjukkan hama 
yang menyerang pada beberapa varietas kedelai 
fase vegetatif tinggi dibandingkan dengan 
varietas-varietas yang lainnya yaitu G3 dengan 
jumlah populasi 41 ekor, G1 dengan jumlah 
populasi 40 ekor, G2 dengan jumlah populasi 
39 ekor, G5 dengan jumlah populasi 35 ekor 
dan jumlah populasi terendah pada pengamatan 
disetiap perlakuan adalah pada G4 yaitu 33 
ekor. Selain itu dapat pula dilihat jumlah 
populasi tertinggi hama yang menyerang pada 
beberapa varitas kedelai fase vegetatif terdapat 
pada pengamatan ke 2-4 jika dibandingkan 
dengan waktu pengamatan lainnya dan masing-
masing varietas mempunyai pola perubahaan 
yang relatif sama, yaitu sangat meningkat pada 
pengamatan 2-4. Laju perkembangan jumlah 
hama yang menyerang pada beberapa varietas 
kedelai  fase vegetatif dipengaruhi oleh factor 
lingkungan dan iklim. Selain itu kemampun 
adaptasi yang dimiliki oleh hama terhadap 
lingkungan dan tanaman inang cepat. Menurut 
Michael (1995) bila terdapat populasi kecil 
serangga menyerang suatu habitat baru dan 
menyukainya, maka jumlahnya akan semakin 
bertambah mencapai populasi maksimum bila 
lingkungan mendukung. Kelompok serangga 
yang menyerang suatu habitat yang disukai, 
tetapi populasinya tidak bertambah, berarti 
proses tersebut memerlukan waktu bagi 
serangga untuk menyesuikan diri dengan 
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lingkungan baru,menemukan pasangan dan 
menghasilkan individu muda. Jumlah individu 
dalam suatu populasi tidak pernah tetap 
sepanjang waktu. Perubahan tersebut dapat 
disebabkan oleh kelahiran, imigrasi, kematian 
dan emigrasi. Kelahiran dan imigrasi akan 
menambah populasi, sedangkan kematian dan 
emigrasi menyebabkan berkurangnya populasi. 
 Berdasarkan hasil pengamatan rerata 
intensitas serangan hama fase vegetatif pada 
masing-masing varietas dapat dilihat pada 
(tabel. 4), bahwa rerata intensitas serangan 
hama pada beberapa varietas kedelai fase 
vegetatif pada masing-masing varietas berbeda-
beda. Rerata intensitas serangan yang paling 
tinggi pada varietas sinabung mencapai 
11,08%, diikuti dengan anjasmoro yaitu dengan 
rerata 11,02%, burangrang yaitu dengan rerata 
9,92%, panderman yaitu dengan rerata 9,32%, 
kaba dengan rerata yaitu 8,69%, dan rerata 
paling rendah pada varietas argomulyo dengan 
rerata yaitu 8,56%. Hal ini berkaitan dengan 
tingkat ketahanan masing-masing varietas 
terhadap hama yang menyerang pada fase 
vegetatif tersebut, mekanisme ketahanan yang 
dimaksud adalah ketahanan tanaman terhadap 
hama dapat disebabkan oleh factor antibiosis, 
antisenosis, dan toleran. Antisenosis merupakan 
proses penolakan tanaman tarhadap hama 
ketika proses pemilihaan inang karna terhalang 
oleh struktur morfologi tanaman seperti trikoma 
pada batang, daun, dan kulit yang bertindak 
sebagai penghalang mekanis bagi serangga 
hama (Untung, 2006).  Pada tanaman kedelai 
dapat ditemukan berbagai karakter morfologi 
yang tersebar diseluruh permukaan daun dan 
batang yang beragam menurut masing-masing 
varietas kedelai. Karakter-karakter tersebut 
merupakan ciri fenotipik yang dimiliki oleh 
masing-masing varietas kedelai dan memiliki 
sumbangan yang sangat berarti bagi sistem 
pertahanan kedelai terhadap hama pemakan 
daun. 
 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam 
jumlah populasi dan intensitas serangan pada 
beberapa varietas kedelai fase vegetatif pada 
(tabel.5), bahwa diantara semua  perlakuan 
menunjukkan perbedaan nyata pada jumlah 
populasi dan intensitas serangan dengan nilai F 

yaitu 0,58 pada jumlah populasi dan pada 
intensitas serangan dengan nilai F yaitu 1,06. 
 Keragaman jenis tanaman di lokasi 
penelitian ini merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi jenis dan jumlah populasi hama 
yang menyerang pada beberapa varietas kedelai 
fase vegetatif, sedangkan banyaknya jumlah 
populasi hama yang ditemukan dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu 
jumlah dan jenis tanaman, dimana menurut Oka 
(1995) semakin sedikit jenis tanaman pada 
suatu ekosistem maka semakin sedikit pula 
jumlah populasi hama yang mendiami kawasan 
tersebut, karena ketersediaan bahan makanan 
bagi hama yang terbatas, serta keterbatasan 
hama dalam memilih inang pada kawasan 
tersebut, sehingga hama yang tidak 
mendapatkan inang akan melakukan emigrasi. 
Jenis tanaman yang terdapat di sekitar wilayah 
penelitian adalah tanaman jagung, kacang tanah 
dan turi.  

korelasi antara jumlah populasi dan 
inensitas serangan hama pada beberapa varietas 
kedelai fase vegetatif dengan nilai r hitung 
0,13, hal ini menunjukkan bahwa jumlah 
populasi hama pada beberapa varietas kedelai 
mempengaruhi intensitas serangan hama fase 
vegetatif  sebesar 13 %. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hama utama yang menyerang fase 
vegetatif pada tanaman kedelai adalah 
Ulat grayak (Spodoptera litura), 
Kumbang daun (Phaedonia inclusa), 
Belalang (Valanga), Ulat penggulung 
daun (Lamprosema indicata), Lalat bibit 
(Ophomyia phaseoli) dan Kutu kebul 
(Bimisia tabaci). 

2. Dari semua perlakuan  varietas kedelai 
jumlah hama yang paling mendominasi 
adalah hama belalang dengan jumlah 
populasi 33 ekor, Sedangkan untuk 
intensitas serangan tertinggi terdapat 
pada varietas Sinabung dengan jumlah 
rerata 11,08 . 
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 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan, maka perlu dilakukan  penelitian 
lebih lanjut tentang dinamika populasi hama 
fase generatif pada semua varietas di lahan 
kering. 
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