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Pengendalian Hama Kutu Loncat (Diaphorina Citri) dan Kutu Daun (Toxoptera
Citricidus) Menggunakan Bahan Aktif Imidakloprid Pada Tanaman Jeruk
Rudi Cahyo Wicaksono
Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
Jl. Raya Tlekung No.1, Junrejo-Kota Batu Jawa Timur
email: rudicahyo@gmail.com

Abstrak
Tanaman jeruk Siam (Citrus nobilis) merupakan salah satu tanaman hortikultura yang
menguntungkan untuk diusahakan. Seiring dengan perkembangan pertanaman jeruk,
peningkatan produktivitas dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya organisme
pengganggu tanaman (OPT). Kutu loncat jeruk (Diaphorina citri) merupakan vektor penyakit
Huanglungbing (HLB) dan kutu daun (Toxoptera citricidus), merupakan vektor Citrus Tristeza
Virus (CTV) yang merupakan penyakit penting berbahaya bagi tanaman jeruk. Pengujian
lapang insektisida berbahan aktif imidakloprid terhadap Kutu loncat dan kutu daun pada
tanaman jeruk disusun dalam Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan menggunakan insektisida
imidakloprid dengan konsentrasi 25 mg/l, 50 mg/l, 75 mg/l, 100 mg/l,150 mg/l dan 200 mg/l,
serta satu kelompok perlakuan sebagai kontrol, dengan tiga kali ulangan. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa insektisida imidakloprid pada semua tingkatan konsentrasi efektif
mengendalikan kutu loncat dan kutu daun dengan cepat dan tidak menimbulkan fitotoksisitas
pada tanaman jeruk.
Kata kunci— Diaphorina citri, imidakloprid, jeruk, Toxoptera citricidus,

PENDAHULUAN
Tanaman jeruk merupakan salah satu tanaman hortikultura yang menguntungkan untuk
diusahakan karena potensi pasar domestik yang terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan
dan perkembangan pertanaman jeruk, peningkatan produktivitas dihadapkan pada berbagai
kendala, khususnya hama dan penyakit. Beberapa hama yang menyerang tanaman jeruk
terutama pada saat bertunas yaitu kutu loncat (Diaphorina citri), kutu daun (Toxoptera
citricidus).
Kutu loncat jeruk Diaphorina citri merupakan hama penting pada tanaman jeruk.
Keberadaan hama ini pada pertanaman jeruk sangat mengancam kelestarian plasma nutfah jeruk
di Indonesia karena perannya sebagai vektor penyakit CVPD [1]. Penyebaran penyakit akan
cepat bila di sekitar pertanaman jeruk terdapat tanaman jeruk yang sakit. Kutu loncat menyerang
kuncup daun, tunas, dan daun-daun muda. Akibat serangan kutu loncat tunas-tunas muda
keriting dan terhambat pertumbuhannya. Serangan parah mengakibatkan bagian tanaman kering
secara perlahan kemudian mati. Telur-telur biasanya diletakkan secara tunggal atau
berkelompok pada kuncup dan tunas-tunas muda. Dalam satu tahun kutu loncat mampu
menghasilkan 9-10 generasi [2]. Di lapangan apabila populasi tinggi biasanya ditandai dengan
sekresi berwarna putih transparan berbentuk spiral disekitar tunas atau daun [3].
Kutu daun (Toxoptera citricidus) biasanya menyerang tunas dan daun muda dengan cara
menghisap cairan tanaman sehingga apabila populasi tinggi, mengakibatkan daun menjadi tidak
normal pertumbuhannya. Kutu daun ini selain sebagai hama juga sebagai vektor CTV yang
keberadaanya endemik di Indonesia. Populasi hama ini sangat dominan karena dapat
berkembang biak secara vivipar partenogenesis, baik jantan maupun betina dapat menurunkan
keturunan [4]. Kutu ini menyerang daun muda dengan cara menghisap cairan tanaman dan
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menyebabkan daun menggulung. Hama ini banyak ditemukan pada permukaan atas dan bawah
daun serta tunas muda.
Insektisida untuk mengendalikan hama pada tanaman jeruk sudah banyak
direkomendasikan. Bahan aktif imidakloprid direkomendasikan penggunaanya untuk
mengendalikan kutu loncat dan kutu daun oleh beberapa produsen. Namun penggunaan
insektisida imidakloprid yang direkomendasikan oleh produsen tersebut seringkali
menimbulkan efek negatif terhadap tanaman jeruk berupa fitotoksisitas pada tanaman, dilain sisi
petani menghendaki pilihan insektisida yang efektif dan cepat dalam pengendalian hama
tanaman jeruk. Untuk itu perlu dilakukan pengujian pengendalian insektisida imidakloprid
terhadap kutu loncat dan kutu daun pada tanaman jeruk pada konsentrasi yang tidak berakibat
negatif pada tanaman jeruk.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan dalam bentuk pengujian lapang di kebun jeruk siam petani umur 5
tahun selama 3 - 4 bulan di Ds. Karangnongko, Kec. Poncokusumo. Penelitian disusun
berdasarkan Rancangan Acak Kelompok dengan 7 perlakuan dan 3 ulangan (Tabel 1). Satuan
petak yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu pohon yang berada pada stadia peka
terhadap serangan hama kutu loncat dan kutu daun.
Insektisida imidakloprid didapatkan di toko pertanian setempat, pengambilan dosis
insektisida mengunakan alat pipet tetes, sesuai dengan perlakuan, kemudian diaplikasi pada
tanaman perlakuan menggunakan alat semprot knapsack sprayer merk Swan SA-17 volume
semprot tinggi (500-800 l/ha), dengan interval 1 minggu sekali. Aplikasi dilakukan optimal
sebanyak 8 kali.
Tabel 1. Perlakuan insektisida terhadap hama kutu loncat dan kutu daun pada tanaman jeruk
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perlakuan
Imidakloprid
Imidakloprid
Imidakloprid
Imidakloprid
Imidakloprid
Imidakloprid
Kontrol

Konsentrasi
25 mg/l
50 mg/l
75 mg/l
100 mg/l
150 mg/l
200 mg/l
Air

Pengamatan pada tanaman yaitu diambil 12 cluster daun sepanjang 10 cm dari kuncup
daun contoh. Untuk hama sasaran dari setiap cluster contoh diamati dan dihitung jumlah
populasi kutu loncat dan kutu daun sehari sebelum dan sehari setelah aplikasi insektisida.
Pengamatan berikutnya dilakukan pada tanaman dan cluster contoh yang sama. Kriteria
insektisida yang diuji dikatakan efektif bila sekurang-kurangnya 1/2 n + 1 kali pengamatan
tingkat efektifitas insektisida (EI) ≥ 50%. Untuk mengetahui efektifitas dari insektisida
imidakloprid yang diuji dilakukan analisis kemempanan atau Nilai Proteksi yang dihitung
berdasarkan rumus Abbott [5] sebagai berikut :
Ca - Ta
NP = ( ----------- ) x 100%, dimana
Ca
NP = Nilai Proteksi %
Ca = Jumlah hama pada petak kontrol setelah aplikasi insektisida
Ta = Jumlah hama pada petak perlakuan setelah aplikasi insektisida
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Sebagai bahan rekomenda
ndasi diamati pula kerusakan tanaman atau fitotok
oksisitas akibat dari
insektisida yang diuji.

HASIL DAN PEMBAHASA
SAN
Hasil penelitian, penuruna
unan populasi kutu loncat setelah aplikasi pertamaa berkisar 89-98%,
dan 72-89% setelah aplikasi
asi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa insektis
tisida imidakloprid
mampu menekan populasi kut
utu loncat dengan cepat. Bahan aktif imidakloprid
id iini bekerja secara
kontak, lambung, dan sistemik
ik yang menyebabkan kutu loncat setelah menghis
hisap tanaman yang
sudah mengandung insekti
ktisida akan mengalami gangguan pada org
organ tubuh yang
mengakibatkan keracunan dan pa
pada akhirnya menyebabkan kematian [6].

Gambar 1 Populasi Diaphori
orina citri setelah perlakuan insektisida. SBL = S
Sebelum aplikasi,
STL = Setelahh ap
aplikasi
Hasil kerja bahan aktif
tif yang diuji dapat disimpulkan, bahwa pema
makaian insektisida
imidakloprid cukup diberikan
an 2-3 kali aplikasi. Hal ini untuk menjaga kemungk
ungkinan percepatan
proses resistensi. Ada tiga fa
faktor penyebab serangga resisten terhadap suatu
uatu insektisida yaitu
peningkatan detoksikasi (m
(menjadi tidak beracun), penurunan kepekaan
an tempat sasaran
insektisida pada tubuh serang
angga, dan penurunan laju penetrasi insektisida
da m
melalui kulit atau
integumen serangga [7].
ng ditunjukkan pada perlakuan tingkat konsent
onsentrasi insektisida
Nilai efikasi (EI) yang
loncat jeruk sangat efektif karena dari tujuh kali apl
aplikasi, rata-rata 6
imidakloprid terhadap kutu lonc
asi diatas 50% (Tabel 1).
kali menunjukkan nilai efikasi
ktisida (EI) terhadap kutu loncat (Diaphorina citr
itri) pada tanaman
Tabel 1. Nilai efikasi insekti
jeruk
Nilai efikasi insektisida setelah aplikasi ke ......(%
(%)

Konsentrasi insektisida

2

3

Imidakloprid 25 mg/l

83.8
3.81

93.81

38.52

79.76

97.22

100.00

90.91

6 kali

Imidakloprid 50 mg/l

88.2
8.26

97.79

99.26

91.67

100.00

98.68

45.45

7 kali

Imidakloprid 75 mg/l

96.7
6.76

97.35

98.52

97.62

100.00

100.00

-13.64

7 kali

Imidakloprid 100 mg/l

89.4
9.47

95.13

97.78

96.43

100.00

100.00

54.55

8 kali

Imidakloprid 150 mg/l

97.5
7.57

98.67

97.78

94.05

100.00

100.00

68.18

8 kali

Imidakloprid 200 mg/l

96.7
6.76

98.67

97.04

100.00

100.00

100.00

100.00

8 kali
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Melihat efektifitas yang
ng ssangat tinggi diharapkan insektisida imidakloprid
oprid dapat digunakan
sebagai insektisida alternatif
tif untuk pergiliran pengendalian, sehingga kepek
pekaan kutu loncat
terhadap insektisida tetap tingg
nggi.
Populasi kutu daun se
setelah perlakuan insektisida imidakloprid tida
tidak menunjukkan
konsistensi, hal ini disebabkan
kan karena persebaran kutu daun pada tanaman jeruk
eruk saat percobaan
cenderung sporadis atau me
mengelompok pada tunas-tunas tertentu dengann persebaran tidak
merata. Secara umum dapat
at dijelaskan bahwa pengaruh perlakuan inssektis
tisida imidakloprid
pada kutu daun berpengaruhh ny
nyata terhadap penurunan populasi (Gambar 2)..

Gambar 2 Populasi kutu daun
un ssetelah perlakuan insektisida, SBL = Sebelum aaplikasi, STL =
Setelah aplikasi..
Pengamatan populasi
si kutu daun setelah aplikasi kedua pada petak kont
ontrol menunjukkan
penurunan populasi yang nya
nyata meskipun tidak di lakukan penyemprotann ins
insektisida. Hal ini
disebabkan karena pada saa
saat percobaan berlangsung keberadaan larva m
musuh alami dari
golongan Coccinellidae pada petak kontrol rata-rata 2-4 ekor/tunas.. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa kemam
ampuan 1 ekor larva Coccinellidae mampu m
memangsa 72-190
ekor/hari [8]. Dengan demikia
kian diduga penurunan populasi kutu daun pada pet
petak kontrol secara
langsung dipengaruhi olehh keberadaan musuh alami Coccinellidae. Fam
amili Coccinellidae
merupakan kelompok predator
tor yang bersifat polifag [2].
Nilai efikasi yang ditun
ditunjukkan perlakuan tingkat konsentrasi insektis
tisida imidakloprid
terhadap kutu daun juga efekt
ektif karena dari tujuh kali aplikasi, rata-rata minim
nimal 4 kali aplikasi
menunjukkan nilai efikasi diat
iatas 50%.
Tabel 2 Nilai efikasi insektisi
isida (EI) Imidakloprid terhadap kutu daun pada tana
tanaman jeruk
Nilai efikasi insektisida setelah aplikasi ke ......(
...(%)

Konsentrasi Insektisida
1

2

3

4

5

6

Ket
7

Imidakloprid 25 mg/l

99.49
.49

100.00

53.13

63.89

100.00

100.00
.00

100.00

7 kali

Imidakloprid 50 mg/l

99.49
.49

100.00

90.63

84.72

100.00

100.00
.00

-600.00

6 kali

Imidakloprid 75 mg/l

99.49
.49

100.00

78.13

81.94

98.00

100.00
.00

100.00

6 kali

Imidakloprid 100 mg/l

99.74
.74

100.00

87.50

87.50

100.00

100.00
.00

100.00

7 kali

Imidakloprid 150 mg/l
Imidakloprid 200 mg/l

94.86
.86
-68.1
8.12

64.03
84.17

-518.75
-787.50

-143.06
-238.89

54.00
-26.00

95.244
100.00
.00

-11200.00
-1000.00

4 kali
2 kali

Efektifitas dari bahan akt
aktif imidakloprid telah banyak diuji terhadap kelom
elompok homoptera
dan hasilnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian sebelum
belumnya dan telah
dianjurkan pada tanaman jeruk
ruk [9].
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SIMPULAN
Insektisida imidakloprid pada tingkat konsentrasi rendah masih efektif mengendalikan kutu
loncat dan kutu daun pada tanaman jeruk, dan mampu menekan populasi kutu loncat dan kutu
daun dalam waktu yang singkat.Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan tidak menjamin
dapat mengendaliakan hama kutu loncat dan kutu daun jeruk, Insektisida imidakloprid pada
berbagai tingkatan konsentrasi yang diuji tidak menimbulkan fitotoksis pada tanaman jeruk
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