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 ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika populasi dan intensitas serangan hama 
Phthorimaea operculella pada tanaman kentang. Penelitian dilaksanakan di Sembalun Lombok timur. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2015. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 
teknik survei dengan pengumpulan data secara langsung di lahan pertanaman kentang pada sejumlah unit 
sampel pengamatan. Parameter yang diamati meliputi jumlah populasi hama dan intensitas serangan 
secara langsung yang terdapat pada sejumlah tanaman sampel yang ditentukan dengan teknik diagonal 
sampling. Dari data yang di peroleh dianalisis dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan rata-
rata jumlah populasi dan intensitas serangan hama Phthorimaea operculella menunjukkan perkembangan 
yang fluktuatif dari waktu ke waktu dengan puncaknya pada 49 hst. Terdapat pengaruh hubungan yang 
kuat antara populasi dan intensitas serangannya. 

 
Kata kunci : Dinamika populasi, intensitas serangan, Phthorimaea operculella, kentang  

 
 

ABSTRACT 
 

 This study aimed  to determine the population dynamics and intensity of attacks pest of 
Phthorimaea operculella on potato. This research carried in Sembalun, East Lombok. The research was 
conducted on May to August 2015. This research descriptive by using survey technique with collecting 
data directly in the planting area of potatoes on sample units of observation. The parameters observed 
are pest population number and intensity of attacks directly which are contained on numbers of sample 
plants using diagonal sampling techniques. The data obtained were analyzed with regression analysis. 
The results showed the average number of population and intensity of pest attacks Phthorimaea 
operculella shows the development of fluctuating from time to time with a peak at 49 dap. There are the 
influences of a strong relationship between the population and the intensity of their attacks. 
 
Keywords : Dynamics population, intensity of attacks, Phthorimaea operculella, potatoes 
 
 

PENDAHULUAN  
 
Tanaman hortikultura merupakan 

komoditas yang sangat penting bagi konsumen 
maupun produsen dan merupakan sumber gizi 
utama sebagai penghasil vitamin dan mineral. 
Bagi perekonomian nasional perannya semakin 

meningkat karena telah berhasil menjadi 
komoditi ekspor. Bagi petani yang merupakan 
produsen, budidaya tanaman pangan hortikultura 
dapat memberikan penghasilan yang cukup dan 
rata-rata lebih baik dari komoditi lainnya 
(Nawangsih dan Mujahidin, 2003) 
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Kentang (Solanum tuberosum) 
merupakan salah satu komoditas hortikultura 
bernilai ekonomi tinggi yang banyak 
dikembangkan di Indonesia. Kentang termasuk 
jenis tanaman semusim yang berumur genjah 
(90-180 hari). Di Indonesia, kentang sudah 
dijadikan bahan pangan alternatif atau bahan 
karbohidrat substitusi terutama dalam 
pemenuhan gizi dan pangan masyarakat.  

Produktivitas kentang di Indonesia 
pada tahun 2009 sebesar 16.51 ton/ha dan 
pada tahun 2010 menurun menjadi 15.94 
ton/ha. Namun pada tahun 2011 mengalami 
peningkatan produktivitas 0,12 persen yaitu 
15.96 ton/ha (BPS, 2011). Produktivitas 
kentang di Indonesia masih berada dibawah 
produktivitas kentang di Eropa yang 
mencapai 25.0 ton/ha (The International 
Potato Center, 2008).   

Rendahnya produktivitas tanaman 
kentang, khususnya di Indonesia disebabkan 
beberapa kendala, diantaranya yaitu karena 
rendahnya kualitas dan kuantitas bibit kentang 
yang merupakan perhatian utama dalam usaha 
peningkatan produksi kentang di Indonesia, 
teknik budidaya yang masih konvensional, 
faktor topografi, dimana daerah dengan 
ketinggian tempat dan temperatur yang sesuai 
untuk pertanaman kentang di Indonesia sangat 
terbatas, dan daerah tropis Indonesia merupakan 
tempat yang optimum untuk perkembangbiakan 
hama dan penyakit tanaman kentang. Salah satu 
dari faktor-faktor tersebut yang menjadi 
penyebab menurunnya produktivitas kentang 
yaitu adanya serangan hama. Pada komoditas 
kentang, hama dari kelas insecta atau hexapoda 
dari ordo Lepidoptera merupakan salah satu 
jenis hama utama yang berpotensi merusak serta 
menurunkan produktivitas tanaman kentang 
(Anonim, 2012). 

Penggerek umbi/daun kentang 
(Phthorimaea operculella) merupakan salah satu 
serangga hama dari ordo Lepidoptera yang 
paling berpotensi menyebabkan kerusakan pada 
kentang. Menurut Setiawati dan Tobing (1996), 
Kehilangan hasil umbi kentang karena serangan 
Phthorimaea operculella di lapangan dapat 
mencapai 36%. Apabila tidak dilakukan 
pengendalian, intensitas kerusakan dapat 
mencapai 68,33% pada musim hujan dan 100% 

pada musim kemarau (Soeriaatmadja 1988). 
Kerusakan yang diakibatkan oleh Phthorimaea 
operculella akan semakin parah apabila 
populasinya semakin tinggi. Selama ini belum 
ditemukan adanya informasi mengenai dinamika 
populasi hama Phthorimaea operculella dan 
pengendalian yang telah dilakukan belum 
memberikan dampak yang berarti. Salah satu 
usaha dalam mengendalikan Phthorimaea 
operculella yang paling sering dilakukan oleh 
petani maupun penangkar adalah dengan 
menggunakan insektisida sintetik. Penggunaan 
insektisida yang kurang bijaksana dapat 
berdampak negatif terhadap tanaman, musuh 
alami dan lingkungan. Selain itu, penggunaan 
insektisida dirasakan tidak terlalu efektif untuk 
mengendalikan Phthorimaea operculella karena 
serangga berada di dalam jaringan tanaman. 
Untuk mengurangi dampak negatif dari 
penggunaan insektisida yang tidak bijaksana, 
maka perlu dicari alternatif pengendalian 
Phthorimaea operculella yang efektif, lebih 
ramah lingkungan dan dapat menjangkau 
serangga yang berada di dalam jaringan 
tanaman. Untuk mendukung dilakukannya 
pengendalian yang efektif serta efisien maka 
perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu 
mengenai populasi dan intensitas serangannya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka 
penelitian tentang ”Dinamika Populasi Hama 
Phthorimaea operculella dan Intensitas 
Serangannya Pada Tanaman Kentang di 
Sembalun Lombok Timur”perlu untuk 
dilakukan, agar hasil penelitian ini dapat 
dijadikan acuan dalam pengendalian hama 
Phthorimaea operculella.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui dinamika Populasi Hama 
Phthorimaea operculella dan intensitas 
serangannya Pada Tanaman Kentang di 
Sembalun, Lombok timur. 

 
METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif 
menggunakan teknik survei dengan teknik 
pengumpulan data secara langsung pada 
sejumlah unit sampel pengamatan. 

Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan  
Mei hingga Agustus 2015 di Sembalun, Lombok 
Timur. 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain benih kentang Granola 
G2 dari BBI, deterjen, alkohol. Alat-alat yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain 
Handcounter, kamera, kertas label, Loupe, botol 
film, dan alat tulis menulis. 

Dalam kegiatan penelitian ini, dilakukan 
teknik pengamatan secara langsung. Pengamatan 
secara langsung meliputi populasi (telur, larva 
dan imago) diamati dan dihitung yang terdapat 
di tanaman sampel. 

Plotting areal merupakan penentuan 
tanaman sampel yang akan di gunakan sebagai 
objek pengamatan. Pada lahan seluas 25 are 
ditentukan 5 titik pengamatan. Setiap titik 
pengamatan terdapat 180 tanaman. Jumlah 
tanaman sampel yang akan diamati yaitu 5% 
dari populasi tanaman pada titik pengamatan 
sehingga didapatkan 9 tanaman per titik sampel. 
Jadi jumlah keseluruhan tanaman yang akan 
diamati adalah 45 tanaman. Pengambilan 
tanaman sampel dilakukan secara diagonal. 
 Pengamatan populasi hama dilakukan 
dengan cara mengamati dan menghitung jumlah 
hama yang terdapat pada tanaman sampel. 

Populasi hama mencakup dari stadia telur, larva 
dan imago sedangkan untuk pengamatan 
intensitas serangan hama dilakukan dengan cara 
mengambil tanaman sampel sebanyak 5% dari 
populasi tanaman yang ada dalam petak 
pertanaman 

Pengamatan dilakukan terhadap tingkat 
serangan hama Phthorimaea operculella pada 
tanaman kentang dan dihitung menggunakan 
rumus:  

 
Data yang terkumpul ditabulasi untuk 

mengetahui jumlah populasi dan intensitas 
serangan kemudian untuk mengetahui kuatnya 
hubungan populasi dan intensitas serangan 
dianalisis menggunakan analisis regresi. 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan terhadap jumlah 
populasi menunjukkan perkembangan 
perkembangan yang fluktuatif yang disajikan 
dalam tabel 4.1 

 
Tabel 4.1. Rerata jumlah populasi Phthorimaea operculella)

 
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, rerata 

jumlah populasi terus meningkat dari 
pengamatan minggu pertama hingga minggu 
kelima kemudian turun pada minggu berikutnya. 
Pada pengamatan minggu pertama yaitu 21-49  

 
hst, tanaman kentang berada dalam fase 
vegetatif cepat dengan munculnya daun-daun 
muda yang cukup banyak. Hal ini yang 
menyebabkan bertambahnya jumlah populasi 
hama karena daun-daun muda tersebut menjadi 

Pengamatan 
ke 

Ulangan 
Total Rata-rata 

I II III IV V 

I 0.71 0.71 1.22 1.22 0.71 4.57 0.91 

II 1.22 1.22 1.22 0.71 0.71 5.09 1.02 

III 4.74 4.06 5.61 4.95 4.18 23.55 4.71 

IV 7.91 8.75 7.91 6.36 4.74 35.67 7.13 

V 8.86 7.25 5.79 7.52 7.71 37.12 7.42 

VI 5.52 5.52 2.74 3.08 3.67 20.54 4.11 

VII 4.53 4.53 3.54 4.30 4.53 21.42 4.28 
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inang serta makanan bagi perkembangan hama 
Phthorimaea operculella. Natawigena (1990) 
menyatakan bahwa tersedianya makanan dengan 
kualitas yang cukup akan menyebabkan 
meningkatnya populasi dengan cepat, sebaliknya 
apabila keadaan kekurangan makanan, maka 
populasi dapat menurun. Pada minggu kelima 
penyemprotan insektisida yang dilakukan oleh 
petani 3 kali menyebabkan populasi menurun 
pada minggu keenam. Menurunnya populasi 
juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu 
angin yang bertiup lebih kencang dibandingkan 
dengan minggu-minggu sebelumnya. Selain itu, 

hujan yang turun sehari sebelum pengamatan 
menjadi penyebab menurunnya populasi. Pada 
pengamatan minggu terakhir yaitu 63 hst, 
populasi mengalami peningkatan. Hal ini 
dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban yang 
optimal bagi serangga hama. Selain itu, 
penyemprotan insektisida yang hanya 1 kali 
aplikasi pada minggu tersebut juga menjadi 
penyebab meningkatnya populasi. Pada minggu 
ini juga tanaman telah memasuki fase senesen.  

Dinamika populasi hama Phthorimaea 
operculella dapat dilihat pada grafik (gambar 
4.1).

Gambar 4.1. Dinamika Populasi Hama Phthorimaea operculella 
 

Dinamika Populasi hama adalah naik 
turunnya jumlah serangga hama dalam suatu 
populasi. Berdasarkan gambar 4.1 di atas 
menunjukkan perkembangan yang fluktuatif 
dengan puncak populasi hama Phthorimaea 
operculella pada minggu ke lima yaitu 55,6 
ekor/tanaman. Terjadinya dinamika populasi 
hama dipengaruhi oleh ketersediaan makanan 
yang cukup dan dalam keadaan tersedia terus 
menerus. Hal ini didukung oleh penelitian 
Untung (1996) yang melaporkan bahwa populasi 
hama menjadi sangat tinggi dikarenakan oleh 
ketersediaan makanan yang sesuai. Selain itu, 
terjadinya dinamika populasi hama dipengaruhi 
juga oleh temperatur dan kelembaban. Dari data 
suhu dan kelembaban pada penelitian ini 
(Lampiran 4) suhu 20-21OC dan kelembaban 
53% merupakan suhu dan kelembaban optimal 
bagi perkembangbiakan larva. Jumar (2000) 
melaporkan bahwa suhu lingkungan sangat 
mempengaruhi suhu tubuh serangga dimana 
setiap serangga memiliki kisaran suhu tertentu. 

Suhu merupakan faktor Iingkungan yang 
menentukan/mengatur aktivitas hidup serangga. 
Suhu akan berpengaruh terhadap proses fisiologi 
serangga, yaitu bertindak sebagai faktor 
pembatas kemampuan hidup serangga. Sunjay 
(1990) menambahkan suhu udara merupakan 
salah satu faktor penting dan berpengaruh 
terhadap kehidupan serangga antara lain 
aktivitas serangga dan perkembangan serangga. 
Apabila suhu udara mendekati titik maksimum 
atau minimum, perkembangan serangga menjadi 
lambat walaupun serangga masih hidup. 
Keadaan tersebut disebut diapause. Diapause 
karena suhu rendah disebut hibernasi sedangkan 
diapause karena suhu maksimum disebut 
estivasi. Gopal dan Paul (2006) melaporkan 
bahwa suhu yang paling ideal untuk 
perkembangan Phthorimaea operculella yaitu 
20-25OC.  
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Hasil pengamatan intensitas serangan
hama Phthorimaea operculella disajikan dalam 
tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2.Rerata Intensitas Serangan Phthorimaea operculella 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, intensitas 
serangan terus meningkat dari pengamatan 
minggu pertama hingga minggu kelima berturut-
turut yaitu 1,21%; 3,14%; 4,20%; 5,86%;  
5,93% kemudian turun pada minggu keenam dan 

ketujuh menjadi 5,86% dan 5,84%. Intensitas 
serangan dipengaruhi oleh jumlah populasi hama 
yang fluktuatif dari waktu ke waktu. Intensitas 
serangan tersebut dapat dilihat pada grafik 
(gambar 4.2). 

 

Gambar 4.2. Grafik Intensitas Serangan Phthorimaea operculella
 
Berdasarkan Grafik pada Gambar 4.2 di 

atas, intensitas serangan hama Phthorimaea 
operculella mulai terlihat pada pengamatan 
minggu pertama yaitu 21 hst dan terus 

meningkat hingga minggu ke lima. Intensitas 
serangan tertinggi yaitu pada minggu kelima 
atau 49 hst dengan rerata persentase kerusakan 
sebesar 5,93%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah

Pengamatan
ke 

Ulangan Total Rata-rata  

1 2 3 4 5 

1 1.36 1.81 0.71 1.47 0.71 6.06 1.21  

2 3.57 2.42 2.43 3.00 4.30 15.72 3.14  

3 5.09 3.96 3.47 3.34 5.15 21.02 4.20  

4 6.68 6.02 4.98 5.69 5.94 29.30 5.86  

5 6.68 6.02 4.91 5.69 6.37 29.66 5.93  

6 5.00 5.87 5.44 7.11 5.90 29.31 5.86  

7 6.32 5.80 5.61 6.12 5.35 29.19 5.84 
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populasi yang juga terus meningkat dari 
pengamatan minggu pertama hingga minggu 
kelima kemudian menurun pada minggu-minggu 
berikutnya. Menurunnya intensitas serangan 
pada minggu keenam dan ketujuh dikarenakan 
terjadinya mortalitas dan keadaan lingkungan 
yang kurang mendukung kelangsungan hidup 
hama, hal ini akan mempengaruhi perilaku hama 
khususnya dalam mencari makanan. Gejala 

serangan pada daun ialah daun berwarna merah 
kecoklatan dan ada seperti benang yang 
membungkus dan terdapat ulat kecil berwarna 
kelabu didalamnya, kadang-kadang daun 
kentang menggulung yang disebabkan karena 
larva merusak permukaan daun atas, kemudian 
bersembunyi di dalam gulungan daun tersebut. 
Serangan hama Phthorimaea operculella dapat 
dilihat pada  Gambar 4.3 

 
 

               
Gambar 4.3. Kerusakan Daun Muda oleh Larva Phthorimaea operculella  

      
Dari Gambar 4.3 di atas terlihat bahwa 

larva Phthorimaea operculella menggerek daun 
hingga daun menggulung. Selain menggerek 
daun, batang dan jaringan daun, larva juga 
menyerang titik tumbuh. Larva Phthorimaea 
operculella merusak daun kentang di 
pertanaman dan umbi kentang di dalam gudang 
penyimpanan untuk dikonsumsi maupun bibit 
(Soeriaatmadja, 1988). Intensitas serangan 
Phthorimaea operculella tertinggi pada 
penelitian ini yaitu 35,07%. Setiawati dan 
Tobing 1996 melaporkan bahwa kehilangan 
hasil umbi kentang karena serangan 
Phthorimaea operculella di lapangan dapat 
mencapai 36%. Kerusakan pada daun yang 
disebabkan serangan Phthorimaea operculella 
berpotensi menurunkan hasil umbi kentang, hal 

ini dikarenakan daun yang terserang 
Phhtorimaea operculella  menyebabkan jumlah 
dan luas daun berkurang, klorofil rusak, 
fotosíntesis terganggu dan hasil fotosintat pun 
rusak sehingga karbohidrat hasil fotosintat yang 
disalurkan ke umbi menyebabkan umbi menjadi 
rusak(busuk). Apabila tidak dilakukan 
pengendalian terhadap hama ini, intensitas 
kerusakan dapat mencapai 68,33% pada musim 
hujan dan 100% pada musim kemarau 
(Soeriaatmadja, 1988).  

Untuk menguji kuatnya hubungan antara 
jumlah populasi hama (X) dan intensitas 
serangannya (Y) maka dilakukan analisis 
regresi. Hasil analisis didapatkan persamaan 
garis regresi Y= 0,586x + 2,098 
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Gambar 4.4. Grafik Regresi Populasi dan Intensitas Serangan Phthorimaea operculella 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 di 
atas, hasil analisis didapatkan persamaan garis 
regresi Y= 0,586x + 2,098 artinya setiap 
penambahan satu populasi akan meningkatkan 
intensitas sebesar 2,098 dengan nilai koefisien 
korelasi R2 = 0,6819. Koefisien korelasi R2 
menunjukkan bahwa tingkat hubungan yang 
kuat antara populasi dan intensitas serangan 
artinya populasi hama mempengaruhi tingkat 
kerusakan sebesar 68%. Hal ini didukung 
pernyataan Susniahti (2005) yang menyatakan 
bahwa semakin tinggi populasi semakin tinggi 
intensitas serangannya. Suhu dan kelembaban 
yang merupakan faktor lingkungan adalah salah 
satu faktor lain yang berpengaruh antara 
populasi dan intensitas serangan hama 
Phthorimaea operculella. Terlihat pada awal 
minggu tanam populasi dan intensitas 
serangannya terus meningkat hingga minggu 
kelima dengan suhu 20oC. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Gopal dan Paul (2006) yang 
mengatakan bahwa suhu yang paling ideal untuk 
perkembangan hama Phthorimaea operculella 
adalah 20-25oC. Secara garis besar, suhu 
berpengaruh pada produksi telur, laju 
pertumbuhan dan migrasi atau penyebarannya. 
Suhu yang tinggi (maksimum) akan merusak 
sistem kerja enzim sehingga enzim dalam tubuh 
serangga tidak dapat bekerja secara optimal dan 
proses metabolisme serangga akan terganggu 
yang kemudian mengakibatkan mortalitas pada 
serangga, sedangkan pada suhu rendah 
mortalitas serangga terjadi karena terbentuknya 
kristal es dalam sel (Jumar, 2000). Ketersediaan 

makanan merupakan faktor lainnya yang sangat 
menentukan perkembangan populasi serangga 
hama. Faktor kualitas dan kuantitas makanan 
akan memberikan pengaruh pada tinggi 
rendahnya perkembangan populasi. Makanan 
merupakan sumber gizi yang dipergunakan oleh 
serangga untuk hidup dan berkembang biak. Jika 
makanan tersedia dengan kualitas yang sesuai, 
maka populasinya akan cepat meningkat. 
Sebaliknya, jika makanan kurang, maka 
populasinya akan menurun. Pengaruh jenis 
makanan, kandungan air dalam makanan dan 
besarnya butiran material juga berpengaruh 
terhadap perkembangan suatu jenis serangga 
(Jumar, 2000). Jumlah populasi dan intensitas 
serangannya mengalami peningkatan pada awal 
tanam hingga menjelang fase generatif 
kemudian mengalami penurunan. Hal ini 
disebabkan karena pada fase vegetatif sampai 
awal fase generatif kandungan nutrisi pada daun 
masih tinggi, permukaan daun cukup luas dan 
daun-daun pada tajuk bawah belum memasuki 
fase senesen sehingga memungkinkan serangan 
larva Phthorimaea operculella tinggi.  

Meningkatnya jumlah populasi tidak 
selalu diikuti oleh meningkatnya intensitas 
serangan. Terlihat pada pengamatan 63 hst 
populasi yang meningkat namun intensitas 
serangan menurun. Hal ini dikarenakan tanaman 
kentang telah memasuki fase senesen yang 
menyebabkan respon hama terhadap 
makanannya menjadi menurun dan 
mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangannya. 
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Faktor lain yang menjadi penyebab yaitu 

populasi larva yang ditemukan di lapangan 
cukup tinggi namun larva tersebut masih dalam 
instar 1 dan 2 dimana pada instar tersebut larva 
belum aktif makan sehingga intensitas serangan 
rendah. 

 
KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa populasi 
dan intensitas serangan hama Phthorimaea 
operculella menunjukkan perkembangan yang 
fluktuatif dari waktu ke waktu dengan jumlah 
populasi tertinggi pada 49 hst sebesar 7,42 
ekor/tanaman dan intensitas serangan tertinggi 
sebesar 5,93%/tanaman.  
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