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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahan aktif insektisida yang efektif terhadap hama 

utama yang menyerang tanaman kentang (Solanum tuberosum L). Metode yang digunakan adalah metode 

Eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas 6 perlakuan 

dan 4 ulangan, sehingga diperoleh 24 petak percobaan. Insektisida yang digunakan yaitu: P1 (Kontrol), 

P2 (Abamektin), P3 (Monosultap), P4 (Klorpenafir), P5 (Fipronil), P6 (Deltametrin). Penelitian dilakukan 

di Desa Timbagading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Pada bulan Mei-Agustus 2015. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Terjadi fluktuasi populasi hama utama pada tanaman kentang 

karena pengaruh perlakuan insektisida deltametrin yaitu puncak populasi hama Trips  

(T. palmi) 19,55 pada umur 42 hst, untuk populasi hama Kutu daun (M. percisae) 1,95 pada umur 56 hst, 

bahan aktif fipronil untuk hama Lalat Pengorok daun (L. huidobrensis) 2,15 pada umur 56 hst dan bahan 

aktif monosultap populasi hama Kutu Kebul (2) Insektisida bahan aktif deltametrin efektif menekan hama 

Kutu daun (M.percisae), Kutu kebul (B. tabaci Gen), Lalat Pengorok daun  dan (L. huidobrensis), 

sedangkan insektisida bahan aktif  klorpenafir mampu menekan hama Trips (T. palmi) dan menekan 

intensitas serangan hama utama. 

 

Kata kunci : Efikasi  Bahan Aktif Insektisida , Hama Pengisap dan Pengorok Daun Tanaman Kentang 

ABSTRACT 

 The aim of this research is to determine the effectiivity of active ingredient of several  

insecticide  against the main leaf sucking and mining pest that attacks potato plants (Solanum tuberosum 

L). The method used was  the Experimental  using  Randomized Completely  Block Design (RCBD), 

consisting of 6 treatments and 4 replications, in order to obtain 24 experimental plots. The treatments 

were : P1 (control), P2 (abamectin), P3 (Monosultap), P4 (Klorpenafir), P5 (fipronil), P6 (deltamethrin). 

The investigation  was  conducted at Timbagading village, Sembalun, East Lombok from May until 

August 2015. The result showed that: (1) There is a major pest population fluctuations in the potato crop 

due to the effect of deltamethrin insecticide treatments,  peak pest populations Trips (T. palmi) was  19,55 

at the age of 42 day after plantation , Aphids (M. percisae) 1,95 at age 56 day after plantation,  the active 

ingredient fipronil for pest leafminer (L. huidobrensis) of 2,15 at age 56  day after plantation and active 

ingredients monosultap pest populations Ticks whitefly, respectively. (2) insecticide with  active 

ingredient deltamethrin effectively suppress pest Aphids (M.percisae), Ticks whitefly (B. tabaci Gen), 

and leafminer (L. huidobrensis), while the insecticide with  active ingredient klorpenafir able to suppress 

pest Trips (T. palmi) and suppress the intensity of the main pest attack intensity . 

 

Key words: Efficacy, Active Ingredient Insecticide, leaf Suckers and Leafminer  pests of potato 
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PENDAHULUAN 

Kentang merupakan salah satu jenis 

tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis 

tinggi. Sebagai sumber karbohidrat, seiring 

dengan meningkatnya jumlah kebutuhan pangan 

akan karbohidrat, umbi kentang dapat menjadi 

pangan karbohidrat lain yang berasal dari beras, 

jagung dan gandum (Samadi, 1997). 

Produktivitas tanaman kentang di 

Indonesia relatif masih rendah dan tidak stabil, 

yaitu berkisar antara 13-17 ton/ha. Produktivitas 

tanaman kentang nasional dari tahun 1998 

sampai tahun 2002 berturut-turut yaitu 15.348 

ton/ha, 14.700 ton/ha, 15.400 ton/ha, 15.600 

ton/ha dan 14.800 ton/ha. Hasil rata-rata itu 

masih jauh lebih rendah dari pada hasil rata-rata 

negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa 

Barat dan Osean yang mencapai 25 ton/ha. Hasil 

kentang maksimum di Australia dan California, 

Amerika Serikat lebih dari 50 ton/ha
 
dengan 

umur panen 120 hari. Hasil produksi kentang di 

daerah yang beriklim sedang dapat mencapai 30 

sampai dengan 40 ton/ha (Rukmana, 1997). 

Organisme pengganggu tanaman (OPT) 

pada tanaman sayuran, khususnya kentang, 

selalu menimbulkan masalah dalam budidaya 

tanaman, sejalan dengan meningkatnya laju 

pembangunan pertanian, Pada tanaman sayuran, 

misalnya cabe, bawang merah, kentang, kubis 

dan tomat. meskipun terdapat sekitar  98 jenis 

OPT yang penting, namun biasanya hanya 

sekitar 28 jenis yang berstatus sebagai hama atau 

penyakit utama. Kehilangan hasil panen pada 

tanaman sayuran akibat serangan hama sekitar 

46-100%, sedangkan oleh serangan penyakit 

berkisar antara 5-90% (Setiawati, 2004). 

Adapun hama yang sering menyerang 

tanaman kentang diketahui ada beberapa jenis 

serangga hama diantaranya, Kutu kebul 

(Bemesia tabaci Gen), Ulat grayak (Spodoptera 

litura), Lalat pengorok daun (Liriomyza 

huidobrensis ), Kutu daun (Aphis), Penggerek 

umbi (Phtorimae poerculella Zael), Trips 

(Thrips palmi) merupakan  hama penting pada 

tanaman sayuran, yang dapat menurunkan hasil 

panen kentang apabila tidak dikendalikan 

dengan cepat dan tepat (Kalshoven, 1981). 

Upaya pengendalian hama pada tanaman 

masih mengandalkan pestisida kimia sintetis 

yang sering digunakan oleh petani. Cara 

pengendalian kimiawi ini memiliki kelebihan 

dan kekurangan, Sebelum menggunakan 

pestisida dalam mengendalikan OPT perlunya 

adanya alternative teknik pengendalian yang 

bijaksana, pengendalian secara bercocok tanam, 

menggunakan varietas tahan, pengendalian fisik 

dan mekanik, pengendalian secara biologi, 

pemanfaatan musuh alami, dan menggunakan 

pestisida nabati. 

Saat ini petani kentang khususnya di 

daerah Sembalun masih mengandalkan 

penggunaan pestisida kimia sintetik dalam 

mengendalikan (OPT), alasannya mudah 

diperoleh,  ketersedian pestisida  yang banyak 

dan penggunaanya bisa langsung dapat terlihat 

dalam mengendalikan hama. Kebiasaan petani 

dalam menggunakan pestisida kadang-kadang 

menyalahi aturan, selain dosis yang digunakan 

melebihi takaran, petani juga sering mencampur 

beberapa jenis pestisida, dengan alasan untuk 

meningkatkan daya racunnya pada hama 

tanaman, tindakan yang demikian sebenarnya 

sangat merugikan. 

Sebelum petani mengambil keputusan 

untuk menggunakan insektisida dalam yang 

akan digunakan pada tanaman dalam hal ini 

khususnya tanaman kentang perlu mengetahui 

keunggulan pestisida dan keefektipan sehingga 

perlu dikaji terlebih dahulu. 

 Berdasarkan uraian tersebut perlunya 

mengetahui cara pengendalian serangan hama 

utama pada tanaman kentang. Salah satunya 

dengan mengaplikasikan beberapa jenis 

insektisida dengan bahan aktif yang berbeda dan 

dosis yang rendah khususnya di Desa Sembalun 

Timbagading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten 

Lombok Timur NTB. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh bahan aktif insektisida 

yang efektif terhadap hama utama yang 

menyerang tanaman kentang  

(Solanum tuberosum L). 

Kegunaan penelitian diharapkan dapat 

menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

khususnya petani kentang (Solanum tuberosum 

L) dalam menggunakan insektisida yang tepat 

sasaran terhadap hama utama yang menyerang 

tanaman kentang.  
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METODE PENELITIAN  

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah ekspiremental dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK), yang terdiri atas 6 perlakuan dan 4 

ulangan. 

Penelitian dilaksanakan di Desa Sembalun 

Timba Gading kecamatan Sembalun, pada 

ketinggian tempat 1600 diatas permukaan laut 

(m dpl). Kabupaten Lombok Timur, Nusa 

Tenggara Barat. Penelitian dilaksanakan mulai 

dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 

2015. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah benih kentang varietas Granola, pupuk 

dan insektisida, berbahan aktif Abamektrin, 

Monosultap, Klorfenapir, Fipronil, Deltrametrin. 

Sedangkan Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

Rancangan percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok RAK, terdiri atas 6 

perlakuan dan 4 ulangan. 

 
Pengamatan Hama Utama 

Pengamatan dilakukan secara langsung 

hama utama dan intensitas serangan pada 

tanaman kentang tanpa perlakuan insektisida dan 

dengan perlakuan insektisida. 

Pengamatan Intensitas Serangan 
Pengamatan dilakukan terhadap tingkat 

serangan hama yang terjadi pada tanaman 

kentang pada setiap petak perlakuan. 

Untuk menghitung besarnya intensitas 

kerusakan pada sampel tanaman kentang 

digunakan  rumus   Natawigena (1989). sebagai 

berikut: 

  
      

   
       

Keterangan:  

I = Intensitas serangan 

n = Jumlah daun tanaman yang terserang 

V = skor bagian tanaman yang terserang 

z = skor tertinggi yang telah yangdigunakan 

N= jumlah bagian tanaman yang diamati pada 

tanaman 

 

Nilai skala untuk tiap-tiap kategori serangan 

adalah sebagai berikut : 

0 = tidak ada serangan sama sekali 

1 = 1 -< 25 % luas daun terserang 

2 = > 25- < 50 % luas daun terserang 

3 = > 50-< 75 % luas daun terserang 

4 = > 75% luas daun terserang sangat berat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan 

beberapa hama utama yang berada pada tanaman 

kentang, yaitu Trips (Thrips palmi), Kutu daun 

(Myzus persicae), Lalat Pengorok daun 

(Liriomyza huidobrensis), dan Kutu kebul 

(Bemisia tabaci Gen). Hasil uji lanjut Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5% 

menunjukkan bahwa, bahan aktif insektisida 

mampu menekan populasi hama tertentu seperti 

ditunjukan pada tabel 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

1. Rata-Rata Populasi Hama Utama pada 

Tanaman Kentang dengan Aplikasi 

Insektisida yang berbeda 

Tabel 1 menunjukan bahwa jenis 

insektisida dengan bahan aktif seperti 

abamektin, monosultap, klorpenafir, fipronil dan 

deltametrin berpengaruh nyata terhadap populasi 

hama Trips dan Kutu daun, tetapi tidak 

berpengaruh nyata terhadap populasi hama Lalat 

Pengorok daun dan Kutu kebul. Kutu daun, 

tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap populasi 

hama Lalat Pengorok daun dan Kutu kebul. 

Besarnya populasi dari keempat 

serangga hama selama pengamatan dapat dilihat 

pada tabel 1 populasi Trips pada kontrol 

tertinggi yaitu 20,41 dan perlakuan monosultap 

11.92 terendah pada perlakuan klorpenafir 

dengan jumlah rata-rata 8.16 populasi, 

rendahnya populasi hama disebabkan 

kemampuan bahan aktif klorpenafir yang 

bekerja secara cepat dan tepat pada hama 

sasaran. Cara kerja insektisida klorpenafir yaitu 

racun kontak yang langsung mematikan hama 

serangga hanya dengan terkena paparan 

insektisida. Hal ini didukung oleh Setiawati 

(2002) yang menyatakan bahwa insektisida 

klorfenapir merupakan salah satu insektisida 

yang cepat dalam mengendalikan hama tetapi 
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tidak selektif dan membahayakan musuh alami, 

karena satu jam setelah perlakuan menyebabkan 

mortalitas yang cukup tinggi. 

 insektisida yang efektif untuk menekan 

populasi hama Kutu daun, Lalat Pengorok daun 

dan Kutu kebul yaitu insektisida deltametrin. 

Hal ini disebabkan deltametrin bersifat kontak, 

senyawa kimia Insetisida ini akan bekerja 

dengan baik jika terkena atau kontak langsung 

dengan hama sasaran (Suprianti, 2011). 

Kesumawati (2006) yang menyatakan 

bahwa cara kerja atau mode of action insektisida 

dalam tubuh serangga merupakan cara 

insektisida memberikan pengaruh terhadap 

serangga berdasarkan pengaruhnya di dalam 

tubuh serangga. Serangga dapat terpapar oleh 

insektisida melalui kontak, mulut atau lubang 

pernafasan, tergantung cara masuk (mode of 

entry) ke dalam tubuh serangga. Suatu 

insektisida kemungkinan memiliki lebih dari 

satu macam cara masuk ke dalam tubuh 

serangga. Hal ini didukung oleh Baehaki (1993) 

yang menyatakan insektisida deltametrin adalah 

golongan Pyrethroid merupakan racun axonik 

yaitu beracun terhadap serabut syaraf. Terikat 

pada protein serabut syaraf yang dikenal sebagai 

voltage-gated sodium channel. Pada keadaan 

normal, protein ini membuka untuk memberikan 

rangsangan pada syaraf dan menutup untuk 

menghentikan sinyal syaraf. Pyrethroid terikat 

pada gerbang ini dan mencegah penutupan 

secara normal yang menghasilkan rangsangan 

syaraf berkelanjutan.  

Populasi hama tertinggi yaitu Trips pada 

semua perlakuan. Hal ini disebabkan hama Trip 

memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil 

       sehingga sulit dilihat mata  dan sulit 

untuk dikendalikan (Setiadi, 2009).  

Menurut Susniahti (2005) yang 

mengatakan angin akan membantu penyebaran 

serangga  terutama yang berukuran kecil mudah 

terbawah oleh angin dan akan sulit untuk 

dikendalikan. Perpindahan tempat dibedakan 

menjadi dua yaitu perpindahan secara aktif dan 

pasif. Perpindahan tempat secara aktif dilakukan 

oleh imago dengan cara terbang atau berjalan. 

Secara pasif dilakukan oleh faktor lain seperti 

tertiup angin atau terbawa pada tanaman yang 

dipindahkan oleh manusia. Tempat yang baru 

populasi serangga ini bertambah dengan cepat 

bila faktor lingkungan mendukungnya. Hal ini 

didukung oleh Sunjaya (1970) yang menyatakan 

suhu udara merupakan salah satu faktor penting 

dan berpengaruh pada kehidupan serangga yaitu 

aktivitas serangga dan perkembangan serangga. 

Adapun rata-rata suhu dan kelembaban 

selama pengamatan berkisar dari 20-29
o
C dan 

kelembaban berkisar 53-92%. Menurut Susniahti 

(2005) menyatakan kisaran suhu yang sesuai 

untuk pertumbuhan populasi serangga hama 

berkisar 15-33
o
C. 

 

 

Tabel 1. Rata-rata Populasi Hama Trip (Thrips palmi), Kutu daun (Myzus percisae), Lalat Pengorok daun 

(Liriomyza huidobresis), dan Kutu kebul (Bemisia tabaci Gen) pada Tanaman Kentang.

Perlakuan 
Rata-Rata Populasi Hama utama pada tanaman kentang 

Trips Kutu Daun Lalat pengorok daun Kutu Kebul 

Kontrol 20.41 a 1.18 a 0.43 a 3.17 a 

Abamektin 11.2 b 0.66 ab 0.36 a 2.5 a 

Monosultap 11.92 b 1.01 ab 0.24 a 3.3 a 

Klorpenafir 8.16 b 0.83 ab 0.45 a 2.65 a 

Fipronil 9.8 b 0.49 ab 0.38 a 2.7 a 

Deltametrin 11.13 b 0.28 b 0.13 a 1.96 a 

DMRT 5% 5.76 0.66 0.69 1.61 
Keterangan : Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing perlakuan 

tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5% 
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2. Populasi Hama Trips (Thrips palmi) Pada Tanaman Kentang 

Hasil analisis keragaman pengaruh 

beberapa bahan aktif insektsisida terhadap 

populasi hama Trips (Thrips palmi) pada 

tanaman kentang di tunjukan pada tabel 2. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa 

Kontrol,abamektin,monosultap,klorpenafir,fipro

nil dan deltametrin pada tanaman yang berumur 

28, 35, 56 dan 63 hst tidak berpengaruh terhadap 

populasi hama Trips, sedangkan pada saat 

tanaman berumur 42 dan 49 hst berpengaruh 

nyata terhadap populasi hama Trips. Insektisida  

yang efektif menekan populasi hama Trips yaitu 

insektisida berbahan aktif klorpenafir yang 

merupakan jenis insektisida kontak yang bekerja 

secara langsung dan tepat pada sasaran (hama). 

Menurut Dono (2008) Menyebutkan bahwa 

insektisida berbahan aktif klorpenafir bersifat 

racun bagi hama yang menyerang sistem syaraf 

pusat (neurotoksik) yang dapat menghambat 

respirasi sel yang disebabkan oleh gangguan 

pada ventilasi paru-paru atau sirkulasi otak, 

produksi ATP menurun sehingga kekurangan 

energi yang selanjutnya hama mengalami 

kelumpuhan diberbagai sistem otot dan 

mati.Menurunnya populasi hama selain karena 

ketersedian nutrisi pada daun tanaman juga 

dapat dipengaruhi oleh faktor ekologi yang 

mempengaruhi perkembangan ataupun 

penurunan populasi hama yaitu iklim, seperti 

suhu dan kelembaban. Setyolaksono (2011) 

menjelaskan bahwa peningkatan suhu yang 

tejadi tiap harinya mempengaruhi perkembangan 

hama. serangga hama yang hidup pada suhu 

tinggi masa perkembangannya lebih singkat 

daripada suhu yang rendah. Rata-rata suhu dan 

kelembaban selama berlangsungnya pengamatan 

berkisar dari 20-29
o
C dan kelembaban berkisar 

53-92%. Menurut Kalshoven dalam Candra 

(2008) Suhu optimum untuk perkembangan 

serangga ini antara 26-28°C dan kelembaban 

85%. 

 

 

Tabel 2. Populasi Hama Trips ( Thrips palmi Karny) pada Tanaman Kentang 
Perlakuan Rata-rata populasi hama pada umur tanaman (hst) 

Rata-rata 
28  35  42  49  56  63  

Kontrol  0,17a  5,35 a 32,7 a* 37,35a* 30,25 a 16,65 a 20,41a 

Abamektin 0,35 a 5,35 a 13,55 b 18,4 b 17,1 a 12,45 a 11,2 b 

Monosultap 1,15a 8,4 a 16,3 b 17,95 b 15,7 a 12a 11,92 b 

Klorpenafir 0,15a 7,35 a 6,65 b 11,05 b 12,95 a 10,8 a 8,16 b 

Fipronil 0,05 a 6,3 a 8 b 13,95 b 14,05 a 16,45 a 9,8 b 

Deltametrin 0,05 a 3,3 a 19,55ab 15,55 b 15,25 a 13,05 a 11,13 b 

DMRT 5  % 1,32 9,54 14,79 16,71 15,56 5,95 5,76 

Keterangan : Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing perlakuan 

tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. 

3. Populasi Hama Kutu daun (Myzus persicae) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis keragaman dapat diketahui perlakuan 

insektisida terhadap populasi hama Kutu daun 

(M. persicae) ada yang berpengaruh nyata dan 

tidak berpengaruh nyata. Seperti di tunjukkan 

pada tabel 3. 

Berdasarkan tabel 3 pada umur tanaman 

kentang 58 hst populasi hama Kutu daun 

tertinggi pada kontrol dengan rata-rata populasi 

1,9 berpengaruh nyata pada perlakuan 

abamektin, monosultap, klorpenafir, fipronil dan 

deltametrin. Populasi hama kutu daun pada 

tanaman kentang yang diberi perlakuan 

abamektin, monosultap, klorpenafir dan fipronil 

tertinggi pada umur 28 hst dengan jumlah rata-

rata populasi 1,15. 3,75. 2,3 dan 0,95 mengalami 

penurunan pada umur 35, 42, 49, 56 dan 63 hst. 

Pada perlakuan deltametrin populasi hama 

tertinggi pada umur tanaman 56 hst dengan 

jumlah rata-rata populasi 0,35 berbeda nyata 

dengan perlakuan kontrol. 

Bahan aktif deltametrin mampu menekan 

populasi hama Myzus percisae dibandingkan 

dengan perlakuan bahan aktif isektsisida 
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abamektin, monosultap, klorpenafir dan fipronil. 

Demikian hal ini disebutkan oleh Rukmana 

(2002) bahwa bahan aktif deltametrin umumnya 

digunakan untuk mengendalikan hama secara 

terpadu diantaranya dapat dikendalikan dengan 

menggunakan insektisida decis 25 EC. 

Insektisida merek dagang decis berbahan aktif 

deltametrin. Hal ini didukung oleh Sinulingga 

(2005). Kutu daun (Myzus percisae) umunya 

dikendalikan dengan menggunakan insektisida 

sintetis dengan bahan aktif deltametrin dan 

sirozamin. 

Tinggi rendahnya populasi hama ini selain 

pengaruh bahan aktif dapat juga diakibatkan 

kondisi lingkungan yang mendukung untuk 

pertumbuhan hama pada kelembaban, relatif 

kadar air tanaman yang rendah merugikan 

banyak serangga. Dimana suhu udara diatas 

25
o
C, umur hama kutu daun menjadi pendek. 

Sedangkan pada suhu udara diatas 28
o
C 

reproduksi akan terganggu, apabila kelembaban 

udara secara konstan relatif tinggi, akan 

mempengaruhi pertumbuhan kutu muda. 

Keadaan lingkungan yang diinginkan yaitu 

kondisi sebaliknya dimana kelembaban yang 

relatif ringan (Setiadi, 2009). 

 

 

Tabel 3. Populasi Hama Kutu daun (Myzus persicae) Pada Tanaman Kentang 

Perlakuan Rata-rata populasi pada umur tanaman (hst) 
Rata-rata 

28  35  42  49  56  63  

Kontrol  1,05 ab 1,12 a 0,7 a 1,4 a 1,95 a 0,85 a 1,18 a 

Abamektin 1,15 ab 0,75 a 0,15 b 1,2 ab 0,7 b 0 b 0,66 ab 

Monosultap 3,75 ab 0,65 a 0,35 ab 0,85 ab 0,45 b 0 b 1,01 ab 

Klorpenafir 2,3 ab 0,95 a 0,2 b 1 ab 0,5 b 0,05 b 0,83 ab 

Fipronil 0,95 ab 0,55 a 0,25 b 0,4 ab 0,8 ab 0 b 0,49 ab 

Deltametrin  0,6 b 0,25 a 0,25 b 0,25 b 0,35 b 0 b 0,28 ab 

DMRT 5% 2,67 1,15 0,37 0,92 1,18 0,59 

 Keterangan : Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-   masing perlakuan 

tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%.

4. Populasi Hama Lalat Pengorok daun 

(Liriomyza huidobrensis) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis keragaman dapat diketahui 

perlakuan insektisida terhadap populasi 

hama Lalat pengorok daun (L.huidodrensis). 
Berdasarkan tabel 4 pada kontrol 

terdapat populasi tertinggi pada umur 63 hst 

yang menunjukan rata-rata populasi 2,6 dan 

berpengaruh nyata pada perlakuan abamektin, 

monosultap, klorpenafir, fipronil dan 

deltametrin. populasi hama Liriomyza pada 

tanaman kentang yang diberi perlakuan bahan 

aktif abamektin tertinggi pada umur 56 hst yaitu 

rata-rata populasi 1,55. Perlakuan monosultap 

yang diberikan pada tanaman kentang populasi 

hama tertinggi pada umur 28 hst dengan jumlah 

rata-rata 0,15 dan terus menurun  sampai 63 hst. 

Perlakuan bahan aktif  klorpenafir, fipronil dan 

deltamerin puncak populasi tertinggi pada umur 

56 hst yaitu rata-rata jumlah populasi 1.6, 2.15 

dan 0,7.  

Rendahnya populasi hama Liriomyza pada 

tanaman kentang yaitu pada perlakuan 

insektisida berbahan aktif deltametrin, bekerja 

sebagai racun lambung dan kontak yang 

langsung membunuh hama pada saat 

diaplikasikan, sehingga menyebabkan hama 

yang diaplikasikan insektisida tersebut akan 

langsung mematikan serangga hama, Dono et al 

(2010) menyatakan bahwa deltametrin 

merupakan jenis insektisida yang sering 

digunakan oleh petani untuk mengendalikan 

hama pada tanaman kubis-kubisan.  

Bahan aktif deltametrin adalah golongan 

senyawa piretroid mempunyai aktifitas yang 

tinggi tehadap serangga Insektisida golongan 

piretroid tergolong senyawa racun kontak dan 

perut daya kerjanya system syaraf pada 

serangga, daya kerjanya menyerang sistem 

syaraf pusat dan cepat menimbulkan  

kelumpuhan (Baehaki, 1993). 
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Tabel 4. Populasi Hama Lalat Pengorok daun (Liriomyza huidobrensis) Pada Tanaman Kentang

 

 Perlakuan Rata-rata Populasi pada umur tanaman (hst) 
rata-rata 

28  35  42  49  56  63  

Kontrol  0a 0a 0 0 b 0 b 2,6 a* 0,43 a 

Abamektin 0a 0a 0 0,1 b 1,55 ab 0,5 ab 0,36 a 

Monosultap 0,15 a 0,1 a 0 0,5 ab 0,7 ab 0 b 0,24 a 

Klorpenafir 0,05 a 0,05 a 0 0,8 a 1,6 ab 0,05 b 0.45 a 

Fipronil 0,15 a 0 0 0 b 2,15 a* 0 b 0,38 a 

Delmatrin  0,05 a 0,05 a 0 0 b 0,7 ab 0 b 0,13 a 

DMRT 5% 0,24 0,11 0 0,52 1,54 2,29 0,69 

Keterangan : Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing perlakuan 

tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%.

5.Populasi Hama Kutu kebul  

(Bemisia tabaci Gen) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis keragaman dapat diketahui perlakuan 

insektisida terhadap populasi hama kutu kebul 

(B. tabaci Gen) tidak berbeda nyata pada umur 

tanaman kentang 28 hst, 35 hst, 42 hst, 56 hst 

dan 63 hst. Seperti ditunjukan pada tabel berikut. 

Bedasarkan tabel 5 populasi hama Kutu 

kebul pada kontrol tertinggi pada umur tanaman 

kentang 63 hst dengan jumlah rata-rata 6 

populasi berpengaruh nyata pada perlakuan 

abamektin, monosultap, klorpenafir, fipronil dan 

deltametrin. Pada perlakuan abamektin tertinggi 

pada umur 49 hst jumlah rata-rata yaitu 5,65 

tidak berpengaruh nyata pada semua perlakuan. 

Populasi hama Kutu kebul menurun pada umur 

56 dan 63 hst pada perlakuan insektisida 

klorpenafir. insektisida berbahan aktif 

klorpenafir merupakan racun kontak yang 

langsung membunuh hama  pada saat 

diaplikasikan sehingga menyebabkan hama yang 

terkena insektisida tersebut akan langsung 

mematikan serangga hama. 

Bahan aktif klorpenafir bekerja dengan 

cara kontak langsung dengan hama sasaran dan 

menghambat respirasi sel yaitu respirasi. 

Beberapa insektisida diketahui mengganggu 

respirasi mitokondria oleh penghambatan 

transpor elektron dan fosforilasi oksidatif. 

Insektisida yang bekerja pada target individu 

dalam sistem ini umumnya bereaksi cepat dan 

cukup tepat dalam menghambat pembentukan 

sel pada individu target (Abdi dan Hadis, 2012). 

Tinggi rendahnya populasi serangga hama 

dipengaruhi  oleh pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman, perkembangan 

serangga sangat dipengaruhi oleh kualitas 

makanan dan jumlah makanan yang tersedia 

(Susniahti, 2005).   

Tabel 5. Populasi Hama Kutu kebul (Bemisia tabaci Gen ) pada Tanaman Kentang 

 

Perlakuan 
Rata-Rata Populasi Hama Pada Umur Tanaman (hst) 

rata-rata 
28  35  42  49  56  63  

Kontrol  0,25 ab 0,5 a 5,25 a 5a 2 ab 6 a 3,17 a 

Abamektin 0 b 1,3 a 3,7 a 5,65 a 1,85 ab 2,5 b 2,50 a 

Monosultap 0,55 a 1,45 a 6,15 a 5,9 a 2,2 ab 3,55 b 3,30 a 

Klorpenafir 0,05 b 0,9 a 6,1 a 5,75 a 3,1 a 0 c 2,65 a 

Fipronil 0,05 b 4,3 a 3,95 a 2,55 a 1,25 ab 4,1 b 2,70 a 

Deltametrin  0,1 ab 1,6 a 4 a 2,55 a 0 b 3,5 b 1,96 a 

DMRT 5% 0,43 5,38 3,28 5,02 2,41 1,78  1,69 

Keterangan : Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing perlakuan 

tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%.
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6. Pengamatan Intensitas Serangan Hama pada Tanaman Kentang 

Hasil pengamatan intensitas serangan hama utama pada tanaman kentang  selama pengamatan mulai 

dari umur 28 hst-63 hst disajikan pada tabel 6 dibawah ini. 

Tabel 6. Pengamatan Intensitas Serangan Hama Utama Pada Tanaman Kentang  selama pengamatan 

Perlakuan 
Intensitas Serangan hama utama pada tanaman kentang umur (hst) 

Rata-rata 
28  35 42  49  56  63  

Kontrol 0,66 a 7,63 a 16,71 ab 35,14 a 44,72 a  55,70 a 26,76 a 

Abamektin 1,60 a 3,40 b 6,50 c 17,58 c 23,50 b c 27,56 c 13,36 ab 

Monosultap 0,85 a 1,88 b 6,08 c 10,09 c 22,27 c 23,94 c 10,85 c 

Klorpenafir 0,00 a 1,44 b 3,13 c 10,83 c 13,37 d 16,05 d 7,47 c 

Fipronil 17,86 a 3,98 ab 13,38 b 19,17 bc 29,80 b 35,07 b 19,88 ab 

Deltametrin 0,82 a 7,64 b 20,27 a 27,08 ab  29,97 b 39,57 b 20,89 ab 

DMRT 5 % 21,91 3,54 5,75 6,97 6,64 5,18  7,28 

Keterangan : Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing perlakuan 

tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%. 

Hasil analisis membuktikan bahwa pada 

pengamatan  pertama pada umur 28 hst tidak 

berpengaruh antar perlakuan. Pada umur 35 hst 

sampai umur 63 hst pengaruh nyata antar 

perlakuan dan berbeda dengan kontrol. Hal ini 

membuktikan bahwa bahan aktif pada tiap 

insektisida berbeda-beda terhadap pengaruh 

intensitas serangan hama utama, namun jika 

dilihat dari niliainya bahwa intensitas serangan 

yang diperlakukan dengan beberapa bahan aktif 

lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. 

Berdasarkan tabel 6 pada umur tanaman 

diketahui intensitas serangan hama tertinggi 

pada umur 28 hst terdapat pada perlakuan 

fipronil 7.86 dan intensitas serangan terendah 

pada perlakuan insektisida berbahan aktif 

klorfenapir. Pada umur 35 hst intensitas 

serangan meningkat tertinggi pada perlakuan 

insektisida berbahan aktif deltametrin 7.64%  

dan perlakuan kontrol  7.63 % intensita serangan 

terendah pada perlakuan insektisida klorfenafir 

1.44 %. Saat tanaman berumur 42 hst intensitas 

serangan hama meningkat pada perlakuan 

deltametrin 20.27%  dan intensitas serangan 

terendah pada perlakuan klrofenapir 3.13 %. 

Pada saat umur tanaman kentang 49 hst 

intensitas serangan tertinggi pada perlakuan 

kontrol 35.14 % sementara intensitas serangan 

terendah pada perlakuan insektisida berbahan 

aktif monosultap 10.09% . Pada umur tanaman 

56 hst intensitas serangan tertinggi pada 

perlakuan kontrol 44.72%  sementara intensitas 

serangan terendah pada perlakuan isektisida 

klorpenafir 13.37%. Pada umur 63 hst intensitas 

serangan tertinggi pada perlakuan kontrol 

55.70% dan intensitas serangan terendah pada 

perlakuan insektisida berbahan aktif klorfenapir 

16.05%. 

Intensitas serangan tertinggi pada 

perlakuan kontrol dibandingkan perlakuan 

insektsisida berbahan aktif Abamektin, 

monosultap, klorpenafir, fipronil dan 

deltametrin. Hal ini terlihat dari intensitas 

serangan hama pada perlakuan kontrol tinggi 

dibandingkan perlakuan insektisida. Seiring 

dengan meningkatnya umur tanaman maka 

intensitas serangan tinggi disebabkan tidak 

adanya perlakuan insektisida pada perlakuan 

kontrol sehingga serangan hama tertinggi 

dengan ketersediaan makananan dari daun-daun 

muda yang tersedia sebagai makanan untuk 

hama-hama yang diambil dari nutrisi daun-daun 

muda pada tanaman kentang. Ketersedian nutrisi 

dari daun tanaman masih dapat di manfaatkan 

oleh serangga hama sebagai makanan dengan 

cara mengisap cairan sel-sel tanaman, terutama 

pada daun tanaman hingga dan digunakan 

sebagai tempat tinggal dengan cara melakukan 

perkembangbiakan dan meletakan telur 

(Djafaruddin, 2007). 

 Intensitas serangan hama tinggi pada 

perlakuan insektisida berbahan aktif deltametrin 
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dan terendah pada insektisida berbahan aktif 

klopenafir. Intensitas serangan tinggi pada 

insektisida berbahan aktif deltametrin 

dipengaruhi kemampuan hama yang lebih cepat 

merusak dengan populasi yang tidak begitu 

banyak. Menurut Susniahti (2005) Pada suatu 

ekosistem pertanian ada serangga yang setiap 

tahun merusak tanaman sehingga menimbulkan 

kerugian yang cukup besar, adapun serangga 

yang populasinya tidak begitu tinggi tetapi 

merugikan tanaman, bahkan ada serangga yang 

populasinya sangat rendah dan kerusakan yang 

diderita tanaman kurang diperhitungkan. 

Diantara bahan aktif insektisida yang 

digunakan pada semua umur pengamatan bahwa 

bahan aktif klorpenafir memiliki intensitas 

serangan yang lebih rendah  dibandingkan 

dengan insektisida berbahan aktif yang lain. Hal 

ini membuktikan bahwa bahan aktif klorpenafir 

mampu dalam menekan intensitas.Hal ini 

disebabkan cara kerja insektisida berbahan aktif 

klorpenafir bersifat racun dengan cara kontak 

menghambat respirasi sel yang dapat langsung 

menekan populasi hama yang terkena. Racun 

kontak yang dapat membunuh serangga hama, 

cukup bila terkena bagian tubuh luarnya, 

insektisida jenis ini mematikan urat saraf 

serangga. Sehingga dapat menekan kerusakan 

pada tanaman kentang Solanum tuberosum L 

dengan matinya hama (Djafaruddin, 2007). 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis 

pengamatan serta pembahasan terbatas pada 

lingkup penelitian dapat disumpulkan bahwa: 

1. Terjadi fluktuasi populasi hama utama pada 

tanaman kentang karena pengaruh perlakuan 

insektisida deltametrin yaitu puncak 

populasi hama Trips (T. palmi) 19,55 pada 

umur 42 hst, untuk populasi hama Kutu 

daun (M. percisae) 1,95 pada umur 56 hst, 

bahan aktif fipronil untuk hama Lalat 

Pengorok daun (L. huidobrensis) 2,15 pada 

umur 56 hst dan bahan aktif monosultap 

populasi hama Kutu kebul  

(B. tabaci Gen) 6,15 pada umur 42 hst. 

2. Insektisida bahan aktif deltametrin efektif 

menekan hama Kutu daun (Myzus percisae), 

Kutu kebul (B. tabaci Gen), Lalat Pengorok 

daun dan (L. huidobrensis), sedangkan 

insektisida bahan aktif  klorpenafir mampu 

menekan hama Trips (T. palmi) dan 

menekan intensitas serangan hama utama. 

3. Insektisida bahan aktif monosultap mampu 

menekan populasi Trip sebesar 60%, 

sedangkan insektisida bahan aktif 

deltametrin mampu menekan populasi hama 

Kutu daun sebesar 76% , Lalat pengorok 

daun 69% dan Kutu kebul sebesar 38%. 

Saran 

1. Dalam budidaya tanaman kentang disarankan 

pengendalian organisme pengganggu 

tanaman (OPT) bila menggunakan insektisida 

kimia sintetik menggunakan insektisida 

berbahan aktif deltametrin dan klorpenafir 

karena mampu menekan populasi hama dan 

intensitas serangan secara efektif. 

2. Perlu mempertimbangkan saat yang tepat 

mengendalikan hama utama tanaman kentang 

yaitu pada saat tren populasi dan intensitas 

serangan meningkat. 

3. Perlu mempertimbangkan pengendalian 

hama tanaman kentang berdasarkan ambang 

kendali atau ambang ekonomi. 
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