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ABSTRAK 

 

Carolina D. Mual dan Cheppy Wati. 2018. Intensitas Serangan Hama 

Penyakit Ubi Jalar (Ipomoea Batatas lamb.) Sistim Pertanian Lokal 

Agroekosistem Dataran Rendah di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua 

Barat. Laporan Penelitian. Politeknik Pembangunan Pertanian 

(POLBANGTAN) Manokwari. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hama dan penyakit penting pada 

tanaman ubi jalar yang paling mempengaruhi penggunaan hasil di pertanian lokal 

wilayah Kabupaten Manokwari Papua Barat. Serta untuk mengetahui intensitas 

serangan hama dan penyakit penting pada tanaman ubi jalar di  wilayah 

Kabupaten Manokwari Papua Barat. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu 

dari bulan Oktober sampai dengan November 2018. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di lahan milik petani lokal pada tiga Kampung pengamatan di 

Kampung Aipiri dan Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur, serta 

Kampung Lebau di Distrik Manokwari Utara Wilayah Kabupaten Manokwari 

Provinsi Papua Barat. Pengamatan morfologi hama dan identifikasi penyebab 

penyakit dilakukan di Laboratorium Pertanian di Politeknik Pembangunan 

Pertanian (POLBANGTAN) Manokwari. Metode pelaksanaan dengan teknik 

wawancara yang dilakukan terhadap petani lokal pemilik atau penggarap lahan 

dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Perhitungan Kepaahan serangan 

dengan menggunakan rumus intensitas serangan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa ditemukan 3 jenis hama dan penyakit peting pada tanaman ubi jalar pada  

tiga kampung dengan jenis yang sama, yaitu Belalang  (Valanga SP.), Hama 

Boleng (Cylas Formicarius Fabr.), Ulat Grayak (Spodoptera Litura Fabricius.); 

Bercak Daun (Cercospora SP.), Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus (SPCSV), 

Kudis (Sphaceloma Batatas Saw.); Hama boleng (16,6%) dan bercak daun 

Cercospora SP. (35%) merupakan hama dan penyakit yang paling dominan, 

dimana intensitas serangannya tertinggi yang menyerang di tiga kampung pada 

lokasi pengamatan serta kontribusinya paling besar dalam mempengaruhi hasil 

produksi tanaman ubi jalar. 

 

Kata Kunci: Intensitas Serangan, Ubi jalar, Pertanian Lokal 
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ABSTRACT 

 

Carolina D. Mual and Cheppy Wati 2018. Pest and desease attack intensity of 

sweet Potato  (Ipomoca batatas L) of Local Agricuttre system low land 

Agroecosystem in Manokwari Regencey west Papua. 

The research aimed to indentity an imperland pest add discase of sweet potato to 

influemee production in local agriculture of Manokwari Regency West Papua and 

to know about pest and discare attack Intensity. 

The rescarch begin from Oktober to Desember 2018 on three village that local 

form Aipiri, Bolero and Lebau in Manokwari regency. 

The Nethad is interview the lpcal formen wists Stovetured Okestroiner ded 

morfologi Observatis of peat was indentify in Laboratori of POLBANGTAN 

Manokwari. Saverity calculate severity attack calculate his intersity attcek format. 

The reselt shawed that found 3 Spesies of pest that is Bovel pest ( cyls fomi carius 

Fabr), grass hopps ( Valag sp ) and Armyworm ( Spodopten Lituom F). 

Diserse attrek is leat spat (Cercospua sp), Sweet Potato Chlorotie Stunt Virus 

(SPCSU) and Scahes ( Sphacelona battas Saw).  

Bowel pest (16,6 %) dn leaf spot discase (35 %) is the impala pest and discase 

attack of sweet potato in 3 Vilage and very infilucence the production of sweet 

Potatto. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ubi jalar (Ipomoea batatas Lamb.) merupakan jenis tanaman pangan umbi-

umbian terpenting ketiga di dunia dan makanan pokok paling populer keempat 

dinegara berkembang termasuk Indonesia (FAO, 2013). Ubi jalar termasuk salah 

satu jenis tanaman merambat yang dapat tumbuh dari dataran rendah sampai pada 

ketinggian 2500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki banyak 

manfaat, mulai dari daun sampai umbi. Selain itu ubi jalar merupakan salah satu 

tanaman indegenus yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber 

karbohidrat. Pengembangan ini didasari oleh beberapa faktor pendukung yaitu: (1) 

budidaya ubi jalar memerlukan input rendah, berisiko kecil serta memiliki 

penyebaran lingkungan tumbuh yang cukup luas; (2) berumur pendek (± 3.5 

bulan); (3) memiliki produktivitas yang tinggi; (4) memiliki kandungan gizi yang 

baik bagi kesehatan; (5) harga umbi relatif tinggi; dan (6) potensi pemanfaatannya 

cukup luas (Mekonen et al. 2014). 

Ubi jalar merupakan salah satu sumber karbohidrat alternatif pengganti 

beras. Selain itu, zat gizi yang terkandung dalam ubi jalar dapat mengimbangi zat 

gizi yang terdapat pada gandum dan beras. Selain sebagai sumber karbohidrat 

yang baik, ubi jalar juga sebagai sumber serat pangan yang sangat diperlukan 

tubuh. Ubi jalar ungu dan jingga mengandung senyawa betakaroten dan 

antosianin yang berfungsi sebagai komponen antioksidan (Suarta et al. 2012). 
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Avianty (2013) mengemukakan bahwa ubi jalar memiliki kandungan gizi yang 

cukup tinggi, dalam satu takaran saji 56 g snack bar ubi merah, kuning, ungu 

secara berurutan mengandung 131.89; 149.79; 142.30 kkal energi, 30.86; 35.68; 

33.32 g karbohidrat, 0.41; 0.39; 0.43 g lemak, 1.19; 0.897; 1.28 g protein, 1.74; 

1.66; 2.13 g serat, dan 10.24; 13.89; 8.91 g amilosa. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) di Provinsi Papua Barat, 

produksi ubi jalar pada tahun 2015 naik sebanyak 1,27 ribu ton (10,78 persen) 

dibandingkan dengan produksi tahun 2014 menjadi sebesar 13,10 ribu ton umbi 

basah. Peningkatan produksi tersebut terjadi karena peningkatan luas panen dan 

produktivitas masing-masing seluas 77 hektar (7,13 persen) dan sebesar 3,73 

kuintal/hektar (3,41 persen). 

Macam-macam produk yang dapat dihasilkan dari bahan baku ubi jalar di 

antaranya selai, dodol, permen, kremes, tepung, korbitol, kue marmer, tape, 

manisan, asinan, keripik, minuman ringan, dan lain-lain (Koswara 2009; 

Sudarwati 2012).  

Luasnya lahan yang digunakan untuk budidaya ubi jalar di Kabupaten 

Manokwari memberikan peluang bagi masyarakat terutama masyarakat lokal 

Papua untuk memanfaatkan ubijalar sebagai makanan alternatif dan sebagai pakan 

ternak babi. Sebagian hasil panen ubi jalar di konsumsi dan sebagian di jual. 

Namun berbagai faktor gangguan hama, penyakit, lingkungan, dan cuaca 

menyebabkan menurunnya produksi ubi jalar. Penyebab rendahnya produktivitas 

tanaman ubi jalar adalah gangguan faktor lingkungan, genetik tanaman, hama dan 

penyakit tanaman (Syah et al. 2009) 
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Beberapa penyakit penting yang sering menyerang tanaman ubi jalar adalah 

kudis (scab), bercak daun cercospora, busuk umbi, mozaik virus, dan penyakit 

lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Semangun 2004). Sedangkan 

beberapa hama penting yang menyerang ubi jalar yaitu Kumbang Penggerek Ubi 

Jalar Cylas spp. penggerek Batang Ubi Jalar Omphisia anastomasalis, kepik Ubi 

Jalar Physomerus grossipes, kumbang Penyu Aspidomorpha spp. Ulat Grayak 

Spodoptera Eridania, S.exigua, S.litura. ulat Penggulung Daun Convolvuli 

Brachmia, Herpetogramma hipponalis, belalang Zonocerous variegatus, 

Attractomorpha psitticina, Kutu Daun Aphis gossypii, kutu Kebul Bemisia tabaci, 

dan tungau Eriophyes gastrotrichus (Ridwan A, 2016). 

Salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengendalian serangan hama 

penyakit tanaman adalah pengetahuan tentang hama dan penyakit tersebut. 

Serangan dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas Organisme Penganggu 

Tanaman (OPT) yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sedangkan 

kerusakan adalah efek dan aktivitas OPT pada tanaman dan biasanya ditinjau dari 

segi fisiologis dan ekonomis. Organisme pengganggu tanaman (OPT) adalah 

semua organisme yang dapat menyebabkan  penurunan potensi hasil yang secara 

langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, 

atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui intensitas serangan berbagai hama dan penyakit 

penting pada kultivar tanaman ubi jalar (Ipomoea batatas Lamb.) yang sering 
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dibudidayakan di Wilayah Kabupaten Manokwari, agar strategi pengendalian 

dapat dilakukan lebih terarah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan 

masalah penelitian yaitu hama dan penyakit apa saja yang paling mempengaruhi 

penggunaan hasil di pertanian lokal dan berapa besar intensitas serangannya? 

 

1.3  Tujuan 

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui hama dan penyakit penting pada tanaman ubi jalar yang 

paling mempengaruhi penggunaan hasil di pertanian lokal wilayah Kabupaten 

Manokwari Papua Barat. 

2. Untuk mengetahui intensitas serangan hama dan penyakit penting pada 

tanaman ubi jalar di  wilayah Kabupaten Manokwari Papua Barat. 
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1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sumber informasi bagi petani lokal tentang hama dan penyakit penting ubi 

jalar serta strategi pengendalian yang tepat. 

2. Bahan informasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang cara 

pengendalian yang tepat untuk mengendalikan hama dan penyakit penting 

pada tanaman ubi jalar yang bersifat ramah lingkungan. 

3. Bahan referensi bagi peneliti berikutnya. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Diduga terdapat beberapa hama penyakit penting pada tanaman ubi jalar 

yang paling mempengaruhi penggunaan hasil di pertanian lokal wilayah 

Kabupaten Manokwari Papua Barat.  

2. Diduga intensitas serangan beberapa hama penyakit penting ubi jalar di  

Wilayah Kabupaten Manokwari Papua Barat telah mencapai AEP 

(Ambang Ekonomis Pertanian). 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Komoditas Ubi jalar 

Ubi jalar atau ketela rambat atau "sweet potato" diduga berasal dari Benua 

Amerika. Para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi 

jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika bagian Tengah. Nikolai 

Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani Soviet, memastikandaerah sentrum primer 

asal tanaman ubi jalar adalah Amerika Tengah. Ubi jalar mulai menyebar ke 

seluruh dunia, terutama negara-negara beriklim tropika pada abad ke-16. Orang-

orang Spanyol menyebarkan ubi jalar ke kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang 

dan Indonesia (Anonim, 2007). 

Tanaman ubi jalar termasuk tumbuhan semusim (annual) yang memiliki 

susunan tubuh utama terdiri dari batang, ubi, daun, buah, bunga, dan biji.Batang 

tanaman berbentuk bulat, tidak berkayu, berbuku-buku dan tipe pertumbuhannya 

tegak atau merambat (menjalar). Panjang batang tanaman bertipe tegak antara 1 - 

2 m, sedangkan pada tipe merambat (menjalar) antara 2 – 3 m. Ukuran batang 

dibedakan atas 3 macam, yaitu besar, sedang, dan kecil. Warna batang biasanya 

hijau tua sampai keungu-unguan (Rukmana, 1997). 

Ubi jalar menyukai cahaya, tetapi ada beberapa varietas toleran terhadap 

naungan hingga 30-50%, terutama yang berdaun lebar. Ubi jalar menghendaki 

tanah gembur dengan aerasi cukup untuk pertumbuhan umbi. Ubi jalar tidak tahan 

genangan. Adanya genangan mengakibatkan akar pensil kembali menyerabut, 
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mendorong pemanjangan batang, atau membuat umbi membusuk bila genangan 

terjadi saat menjelang panen. Tanaman ini masih dapat tumbuh baik pada tanah 

masam (pH 4,5) (Purwono dan Purnamawati, 2007). 

Siklus perkembangan dari bibit ditanam sampai umbi siap dipanen 

berlangsung 100-150 hari, tergantung varietas dan lingkungan tumbuh. Kurun 

waktu pembentukan umbi dapat dibedakan atas tiga fase tumbuh, yaitu fase awal 

pertumbuhan, fase pembentukan umbi, dan fase pengisian umbi. 

 

1.  Fase awal pertumbuhan 

Fase ini berlangsung sejak bibit setek ditanam sampai dengan umur 4 minggu. 

Ciri-cirinya, setelah bibit ditanam, pertumbuhan akar muda berlangsung cepat, 

sedangkan pembentukan batang dan daun masih lambat. 

2. Fase pembentukan umbi 

Fase pembentukan umbi berlangsung sejak tanaman berumur 4-8 minggu. 

Rata-rata fase ini berlangsung antara 4-6 minggu setelah tanam, tergantung 

varietas ubi jalar dan keadaan lingkungan tumbuh. Pada saat umur 7 minggu 

paling tidak 80% umbi telah terbentuk. Ciri pembentukan umbi mulai 

berlangsung yaitu pertumbuhan batang dan daun berlangsung cepat. Pada saat 

ini batang tanaman tampak paling lebat. 

3. Fase pengisian umbi 

Fase ini berlangsung sejak tanaman berumur 8-17 minggu. Diantara 8-12 

minggu, tanaman berhenti membentuk umbi baru karena mulai membesarkan 

umbi yang sudah ada. Ciri pembentukan dan pengisian umbi berlangsung cepat 

yaitu pertumbuhan batang dan daun berkurang. Pengisian zat makanan dari 



 
 

8 
 

daun ke umbi berhenti saat tanaman berumur 13 minggu. Sementara mulai 

umur 14 minggu daun tanaman mulai menguning dan rontok. Tanaman dapat 

dipanen umbinya saat berumur 17 minggu (Sarwono, 2005). 

 

2.2 Kultivar Ubi Jalar 

Kultivar adalah sekelompok tumbuhan yang telah dipilih/diseleksi untuk 

suatu atau beberapa ciri tertentu yang khas dan dapat dibedakan secara jelas dari 

kelompok lainnya, serta tetap mempertahankan ciri-ciri khas ini jika diperbanyak 

dengan cara tertentu, baik secara seksual maupun aseksual (Anonim b, 2017). 

Dalam pembicaraan sehari-hari awam kerap kali menyebut kultivar sebagai 

varietas.W.T. Stearn, 1986). 

Kultivar ubi jalar di dunia diperkirakan berjumlah lebih dari ribuan jenis, 

namun masyarakat awam pada umumnya mengenal ubi jalar berdasarkan warna 

umbinya.Secara umum terdapat tiga jenis umbi berdasarkan warnanya, yakni 

warna putih, kuning, merah hingga keunguan. Menurut Woolfe (1992), kulit umbi 

maupun dagingnya mengandung pigmen karotenoid dan antosianin yang 

menentukan warnanya. Komposisi dan intensitas yang berbeda dari kedua zat 

kimia tersebut menghasilkan warna pada kulit dan daging ubi jalar. Dari sisi 

umurnya, ada ubi jalar yang berumur pendek (dapat dipanen pada usia 4–6 bulan) 

dan ada yang berumur panjang (baru dapat dipanen setelah 8–9 bulan).  

Di Indonesia terdapat sekitar 23 kultivar yang sudah dilepas atau 

diperkenalkan untuk budidaya oleh Kementerian Pertanian hingga 2012 (Ida, 

2009). 
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Kultivar ubi jalar berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu 

dapat dilihat dari warna kulit umbi dan warna daging umbi (biasanya putih, 

coklat/krem, kuning, merah dan ungu), bentuk umbi, bentuk daun, kedalaman 

perakaran, masa pendewasaan, ketahanan umbi terhadap hama dan penyakit 

(Huaman, 1991). Perbedaan warna pada umbi berkaitan dengan adanya komponen 

fungsional pada ubi jalar, yaitu antosianin dan β-karoten. Kedua komponen 

tersebut bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. β-karoten merupakan 

komponen fungsional yang berfungsi sebagai pro vitamin A yang dapat diubah 

menjadi vitamin A di dalam mukosa usus manusia, sedangkan antosianin 

mempunyai kemampuan yang tinggi sebagai antioksidan dan penangkal radikal 

bebas, sehingga berperan dalam mencegah penuaan dini, kanker dan penyakit-

penyakit degenaratif, seperti arteosklerosis (Nugrahaeni et al, 2008). Selain itu, 

juga mempunyai kemampuan sebagai anti-mutagenik dan anti-karsiogenik 

terhadap mutagen dan karsinogen yang terdapat dalam bahan pangan dan 

olahannya. 

Ubi jalar kaya antosianin (ubi jalar ungu) dimanfaatkan dalam bentuk segar, 

selain dikukus atau digoreng juga sesuai untuk bahan baku keripik, kubus/granula 

instan, beragam kue jajanan/basah, serta selai. Sementara produk antaranya 

(tepung) dapat mensubsitusi terigu pada berbagai pengolahan beragam kue, es 

krim, mie dan roti tawar serta mensubstitusi tepung ketan sampai 50% pada 

pembuatan jenang/dodol. Antisionin merupakan pewarna alami yang dapat 

digunakan secara aman baik untuk industri tekstil, kertas, makanan dan minuman, 

juga dimanfaatkan dalam industri obat dan kosmetika. Variasi kandungan 
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antosianin ditandai oleh intensitas warna dari ungu kemerahan hingga ungu 

kebiruan. Semakin tinggi kadar antosianinnya, semakin pekat intensitas warna 

tersebut. 

Ubi jalar kaya β-karoten (ubi jalar kuning), selain dapat dikonsumsi segar 

juga dapat digunakan sebagai bahan zat warna kuning dan selai. Ubi jalar ini 

banyak mengandung serat yang bergizi. Ubi jalar yang mengan dung β-karoten  

tinggi umumnya rasanya manis namun memiliki kadar air yang tinggi dan bahan 

kering yang rendah (<30%) sehingga teksturnya lembek dan kurang disukai jika 

direbus atau dikukus. Secara kualitatif intensitas warna oranye dapat digunakan 

sebagai indikator tinggi rendah nya kadar β-karoten . Semakin pekat warna oranye 

yang terlihat semak in tinggi kadar β-karoten daging umbi.  

Ubi jalar yang berwarna putih lebih diarahkan untuk pengembangan tepung 

dan pati karena umbi yang berwarna cerah cenderung lebih baik kadar patinya dan 

warna tepung lebih menyerupai terigu. Daya (1977), Borobudur (1982), 

Prambanan (1982), Mendut (1989), Kalasan (1991), Muara Takus (1995) 

(Sarwono, 2005). Sedangkan varietas-varietas yang baru dihasilkan tahun 2001 

antara lain: Cilembu yang berasal dari Sumedang Jawa Barat dengan warna 

umbinya krem kemerahan/kuning, Sari yang berasal dari Persilangan Genjah 

Rante dan Lapis dengan warna umbi kuning, Jago yang berasal dari famili klon B 

0059-3 dengan warna umbi kuning muda, Boko berasal dari persilangan no. 14 

denagan MLG1258 dengan warna umbi krem dan Kidal yang berasal dari 

persilangan bebas induk Inaswang dengan warna umbi kuning tua (DPTP Jabar, 

2012). 
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2.3 Hama dan Penyakit Ubi Jalar 

Gangguan hama, penyakit dan gulma merupakan salah satu masalah yang 

dihadapi petani dalam berbudidaya ubi jalar. Serangan hama dan penyakit tersebut 

selain dapat mengurangi hasil umbi, juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas 

umbi. Tumbuhnya gulma pada pertanaman ubi jalar mengakibatkan persaingan 

dalam mendapatkan hara, cahaya dan ruang tumbuh sehingga menurunkan hasil 

umbi. Berbagai jenis hama yang berupa serangga, tungau, atau kutu dapat 

menyerang bagian daun, batang maupun akar dan umbi tanaman ubi jalar (Saleh 

et al., 2015). Berbagai penyakit yang disebabkan oleh patogen jamur, bakteri dan 

virus menyerang bagian-bagian tanaman ubi jalar tersebut. Di lapangan seringkali 

gangguan hama dikacaukan dengan gejala serangan patogen ataupun gangguan 

keharaan berupa kekurangan hara (defisiensi) atau keracunan.  

Beberapa penyakit penting yang sering menyerang tanaman ubi jalar adalah 

kudis (scab), bercak daun cercospora, busuk umbi, mozaik virus, dan penyakit 

lainnya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Semangun 2004). Sedangkan 

beberapa hama penting yang menyerang ubi jalar yaitu Kumbang Penggerek Ubi 

Jalar Cylas spp. penggerek Batang Ubi Jalar Omphisia anastomasalis, kepik Ubi 

Jalar Physomerus grossipes, kumbang Penyu Aspidomorpha spp. Ulat Grayak 

Spodoptera Eridania, S.exigua, S.litura. ulat Penggulung Daun Convolvuli 

Brachmia, Herpetogramma hipponalis, belalang Zonocerous variegatus, 

Attractomorpha psitticina, Kutu Daun Aphis gossypii, kutu Kebul Bemisia tabaci, 

dan tungau Eriophyes gastrotrichus (Ridwan A, 2016) 
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Beberapa gulma dari jenis rumput-rumputan yang berdaun sempit maupun 

gulma berdaun lebar juga sering didapatkan tumbuh bersama tanaman ubi jalar. 

Pada populasi yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan hasil umbi. Di 

samping persaingan dengan tanaman utama,beberapa gulma juga dapat menjadi 

tanaman inang hama atau patogen. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada musim hujan, yaitu pada bulan Oktober- 

Desember 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di lahan milik petani lokal pada 

tiga Kampung pengamatan di Kampung Aipiri dan Kampung Bakaro Distrik 

Manokwari Timur, serta Kampung Lebau di Distrik Manokwari Utara Wilayah 

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Pengamatan morfologi hama dan 

identifikasi penyebab penyakit dilakukan di Laboratorium Pertanian di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Manokwari. 

 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kertas label, dan 

kantong plastik ½ kg. Alat-alat yang digunakan adalah gunting, net insect, 

Mikroskop, kaca loop, dan alat tulis.  

 

3.3 Metode Analisis Pengumpulan Data 

Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap petani pemilik atau penggarap lahan dengan 

menggunakan kuesioner terstruktur (Lampiran 1). Kuesioner berisi tentang 

sejarah pertanaman, sejarah penggunaan lahan, teknik budidaya yang digunakan, 

jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman, cara pengendalian, dan 

hal-hal lain yang berhubungan dengan budidaya ubi jalar. 
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Pengamatan perkembangan hama dan penyakit 

Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan pada tiga Kampung. Pada tiap 

Kampung diamati 5 petak tanaman ubi jalar. Pada tiap petak diamati 5 subpetak 

pengamatan masing-masing berukuran 1 m2, 4 subpetak berada di setiap sudut 

lahan dan satu subpetak berada di tengah petak (Gambar 1). Pada tiap subpetak 

diamati 50 daun contoh berserta tangkai dan batangnya (unit sampel) yang dipilih 

secara acak dan diberi label. Pengamatan dilakukan tiga kali. Pengamatan 

dilakukan dengan menduga penyebab penyakit berdasarkan morfologi gejala, 

kemudian dinilai berdasarkan skoring Zuraida et al. (1992) yang secara rinci 

tersedia pada Tabel 1. 

   sub petak 

 

 

   petak amatan 

 

 

 

Gambar 1 Contoh petak dan subpetak pengamatan 

 

Indrayani (2008) mengemukakan bahwa pengambilan sampel dengan 

metode sistematik dapat memberikan hasil yang sama dengan metode acak 

sederhana dalam pemencaran penyakit tanaman. Milan et al. (2010) melakukan 

pengamatan intensitas hama dan penyakit pada tanaman dihitung dengan 

menggunakan metode Townsend-Heuberger (1943), dengan rumus sebagai 

berikut: 

      1       2 

      3 

      4      5 
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Keterangan: 

KP  : Keparahan penyakit 

n  : Jumlah tanaman dengan kategori kerusakan tertentu 

vi  : Nilai skala kerusakan dengan kategori i tertentu (i = 0, 1, 2, 3, 4, 5) 

Z  : Nilai skala tertinggi yang ditentukan (=5) 

N  : Jumlah seluruh tanaman yang diamati 

 

Tabel 1 Skoring penyakit ubi jalar menurut Zuraida et al. 1992 

Nilai skala (vi) 
Presentase daun (x) yang mengalami 

kerusakan 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

x = 0 

0 < x ≤ 20% 

20% < x ≤ 40% 

40% < x ≤ 60% 

60% < x ≤ 80% 

x > 80% 

 

Kejadian/insidensi penyakit yang disebabkan oleh virus dihitung berdasarkan 

jumlah tanaman sakit dibagi dengan jumlah tanaman yang diamati dikali dengan 

100%. Rumus yang digunakan adalah rumus perhitungan Insidensi penyakit (IP). 

Pengukuran IP dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

     

 

Keterangan: 

IP  : Insidensi penyakit 

n  : Jumlah tanaman bergejala 

N  : Jumlah tanaman diamati 
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Identifikasi penyebab penyakit 

Sampel daun dan umbi diamati secara morfologi dan diidentifikasi di 

laboratorium. Pengamatan dilakukan dilakukan secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pengamatan makroskopis dilakukan terhadap morfologi gejala yang 

tampak pada tanaman, sedangkan pengamatan mikroskopis dilakukan terhadap 

morfologi tanda/propagul patogen yang berasosiasi dengan gejala, dengan 

bantuan mikroskop compound pada perbesaran 100x. Patogen yang tergolong 

cendawan diidentifikasi berdasarkan morfologi sporanya menggunakan acuan 

menurut Barnett dan Hunter (1998). 

 

3.4 Analisis Data 

Data diolah menggunakan Program SPSS Versi 17 dan analisis secara deskriptif 

non parametrik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Krakteristik Umum 

Penelitian dilaksanakan pada awal musim hujan yaitu bulan Oktober- 

Desember 2018, dimana intensitas curah hujan pada bulan Oktober mencapai 

125,7 mm/jam lebih tinggi dibandingkan bulan september 75,1 mm/jam (Stasiun 

Meteorologi Rendani Manokwari, 2018). Lokasi penelitian dilaksanakan di lahan 

milik petani lokal pada tiga Kampung pengamatan yaitu di Kampung Aipiri dan 

Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur, serta Kampung Lebau di Distrik 

Manokwari Utara, yang merupakan sentra penghasil ubi jalar di Kabupaten 

Manokwari.  

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan makanan pokok bagi masyarakat 

Papua Barat. Mengingat prospek ubi jalar yang cukup baik pada masa yang 

mendatang, diperlukan upaya untuk meningkatkan hasil produksi ubi jalar 

terutama untuk petani lokal. Salah satu masalah dalam pengembangan ubi jalar di 

Kabupaten Manokwari adalah kesulitan transportasi sehingga menghambat 

pemasaran. Kondisi ini menyebabkan petani membatasi luas pengusahaan ubi 

jalar untuk menghindari kerugian. Menurut Wally et al. (1998), kesulitan 

transportasi di Papua dan Papua Barat menyebabkan hanya sebagian kecil (25%) 

produksi ubi jalar yang dijual, sedangkan 75% dikonsumsi sendiri serta untuk 

pakan babi. Harga yang layak serta pemasaran yang mudah sangat berperan dalam 

peningkatan produksi ubi jalar. Belum adanya kontrak harga antara produsen dan 
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pedagang pengumpul menyebabkan harga berfluktuasi, terutama saat panen. 

Belum berkembangnya industri pengolahan ubi jalar menyebabkan permintaan 

komoditas ini masih rendah. 

Lahan pertanian di Kabupaten Manokwari didominasi oleh petani yang 

menanam ubi jalar sistem tumpang sari dengan tanaman lain seperti tanaman 

pepaya, cabe, keladi, ubi kayu, pisang, pinang, pare dan terong ungu. Beberapa 

varietas ubi jalar yang biasa ditanam di Distrik Manokwari Timur dan Manokwari 

Utara Kabupaten Manokwari ialah varietas Sawentar, Pattipi, dan Salossa, dapat 

dilihat pada gambar 1 di bawah ini: 

 

 

 

   a)                      b)                        c)      

Gambar 2. Varietas Ubi Jalar a). Sawentar, b). Pati ppi, c). Salossa 

 

Varietas Ubi Jalar Sawentar memiliki warna ungu, daging umbi krem; 

bentuk umbi: elips panjang (Gambar 2a). Sedangkan dari segi rasa: enak, manis; 

kandungan nutrisi: pati 32,48%, bahan kering 38%, beta karoten 398,11 mg/100g 

(Juanda, D. dan Bambang C. 2000). Varietas Ubi Jalar Patippi memiliki warna 

krem, daging umbi kuning pucat; bentuk umbi: elips panjang (Gambar 2b). 

Sedangkan dari segi rasa: enak, manis; kandungan nutrisi: protein 2,28%, bahan 

kering 32,4%, beta karoten 245,3 mg/100g. Varietas Ubi Jalar Solossa memiliki 

warna kuning kecoklatan, daging umbi kuning tua; bentuk umbi: elips membulat 
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(Gambar 2c). Sedangkan dari segi rasa: enak ; kandungan nutrisi: protein 2,12%, 

bahan kering 32,8%, beta karoten 533,8 mg/100g (Anonim, 2016). 

Ubi jalar memiliki peluang cukup besar untuk dikembangkan karena 

memiliki daya adaptasi yang luas terhadap kondisi lahan dan lingkungan. 

Karakteristik umum lahan pengamatan ketiga Desa dapat dilihat pada tabel 2 di 

bawah ini: 

Tabel 2. Karekteristik umum lahan  

No Kategori 
Lokasi Penelitian (Kampung) 

Aipiri Bakaro Lebau 

1 Tekstur tanah 

 

Lempung 

berpasir 

Lempung 

berpasir 

Lempung 

berpasir 

2 PH 7-8 6-7 7-8 

3 Unsur P Rendah Tinggi Sedang 

4 Unsur K Sedang Tinggi Sedang 

5 Asal Bibit Dari tanaman 

sebelumnya 

Dari tanaman 

sebelumnya 

Dari tanaman 

sebelumnya 

6 Pola Tanam Polikultur Polikultur Polikultur 

7 Pestisida Tidak 

memakai 

pestisida 

Tidak 

memakai 

pestisida 

Tidak 

memakai 

pestisida 

9 Sumber pengairan Air hujan Air hujan Air hujan 

10 Umur Tanaman 4 bulan 3 bulan 3 bulan 

11 Jarak Tanam 120 cm x 100 

cm 

50 cm x 20 

cm 

50 cm x 50 

cm 

12 Sanitasi Gulma Alat 

Tradisional 

Manual 

(dengan 

tangan) 

Alat 

Tradisional 

aData diperoleh dari Hasil Uji di Lapangan 

bHasil Wawancara dengan petani 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di Lapangan keadaan tiga Kampung di lokasi 

penelitian bertekstur lempung berpasir, dimana lokasi penelitian berada di pesisir 

pantai Manokwari. PH tanah berada 6-8, untur P berada pada rendah sampai 

tinggi, unsur K berada pada kategori sedang sampai tinggi. Bibit berasal dari 

tanaman sebelumnya, pola tanam yang diterapkan dimasyarakat lokal di lokasi 
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penelitian merupakan tumpang sari dengan tanaman lain seperti tanaman pepaya, 

cabe, keladi, ubi kayu, pisang, pinang, pare dan terong ungu. Umur tanaman pada 

saat pengamatan berkisar antara 3-4 bulan, sistem tanam masih bersifat 

konvensional dimana pengairannya masih mengandalkan ketersediaan air hujan. 

Masyarakat lokal yang menanam ubi jalar tidak menggunakan pupuk dan 

pestisida dalam budidaya tanaman ubi jalar.  Jarak tanam ubi jalar yang 

diterapkan oleh petani lokal beragam yaitu 120 x 100 cm, 50 x 20 cm dan 50 x 50 

cm, pengendalian gulma yang dilakukan masih menggunakan alat tradisional dan 

manual dengan tangan.  Menurut Soplanit et al. (2005) menyatakan, jarak tanam 

yang optimal untuk ubi jalar dalah 100 cm x 100 cm. Hasil rata-rata dua varietas 

ubi jalar yang diuji, yaitu Musan dan Helaleke, masing-masing mencapai 13,13 

dan 7,95 t/ha. 

Kondisi agroekosistem berpengaruh terhadap keberadaan hama dan 

penyakit di pertanaman ubi jalar. Jenis klon ubi jalar, umur tanaman, jarak tanam, 

tekstur tanah, tanaman disekitar tanaman budidaya, pengendalian hama dan 

penyakit, waktu panen dan sanitasi merupakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi terhadap perkembangan hama dan penyakit. Kondisi 

agroekosistem varietas ubi jalar pada beberapa kecamatan di Kabupaten 

Manokwari memperlihatkan perbedaan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan hama dan penyakit pada masing- masing lokasi. 
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4.2. Hama dan Penyakit Penting Tanaman Ubi Jalar 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di Kabupaten Manokwari Distrik 

Manokwari Timur dan Manokwari Utara ditemukan 3 jenis hama dan penyakit 

peting pada tanaman ubi jalar pada tiga kapung dengan jenis yang sama, yaitu 

Belalang  (Valanga SP.), Hama Boleng (Cylas formicarius Fabr.), Ulat Grayak 

(Spodoptera litura Fabricius.), Bercak Daun (Cercospora SP.), Sweet Potato 

Chlorotic Stunt Virus (SPCSV), Kudis (Sphaceloma batatas Saw.).  Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa hama boleng dan bercak daun cercospora 

merupakan hama dan penyakit yang paling dominan yang menyerang di tiga 

kampung pada lokasi pengamatan dan kontribusinya paling besar dalam 

mempengaruhi hasil produksi tanaman ubi jalar di daerah tersebut.  

Proses budidaya ubi jalar tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan 

eksternal tanaman. Faktor internal tanaman dipengaruhi sifat genetik dari tanaman 

padi.  Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh tanaman padi, seperti 

iklim, topografi, unsur hara tanah, faktor biotik seperti keberadaan organisme 

pengganggu tanaman (Gardner, 1991 dalam Efendi, 2012). Faktor eksternal yang 

cukup mengganggu adalah hama dan penyakit. Oleh sebab itu, perlu diketahui 

seberapa besar tingkat intesitas keparahan hama dan penyakit pada proses 

budidaya tanaman ubi jalar. 
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4.2.1. Hama Penting Tanaman Ubi Jalar di Kabupaten Manokwari 

4.2.1.1. Belalang  (Valanga SP.). 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan salah satu hama penting yang 

ditemukan menyerang tanaman ubi jalar di tiga lokasi pengamatan yaitu belalang 

(Valanga SP.).  

 

Gambar 3. Gelaja Serangan Belalang (Valanga SP.) 

 

Belalang termasuk dalam ordo Orthoptera Family Acrididae. Gejala 

serangan yang ditimbulkan adalah terdapat robekan pada daun, dan pada serangan 

yang hebat dapat terlihat tinggal tulang-tulang daun saja (Gambar 3). Hama 

belalang merupakan jenis serangga hama yang bersifat polipag. Hama polifag 

merupakan hama yang mempunyai banyak jenis tanaman inang (Kalshoven, 

1981). Dimana pola tanam yang diterapkan oleh petani lokal di tiga kampung 

pada lokasi yang diamati mendukung perkembang biakan hama ini yaitu memakai 

pola tumpang sari.  
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4.2.1.2. Hama Boleng (Cylas formicarius Fabr.) 

Hama boleng (Cylas Formicarius Fabr.) merupakan hama yang tergolong 

dalam ordo Coleoptera Family Brentidae, serangga bersayap keras ini menyerang 

tanaman ubi jalar pada bagian umbi. Kumbang ini makan/merusak umbi dengan 

cara membuat lubang gerekan pada umbi sehingga menyebabkan terbentuknya 

lubang pada umbi (gambar 4).  

 

Gambar 4. Gelaja Serangan Hama Boleng (Cylas formicarius Fabr.) 

 

Selain kumbangnya, larva juga menggerek dan makan dalam umbi yang 

dicirikan dengan adanya kotoran yang ditimbun di sekitar lubang gerekan dan bau 

yang khas. Umbi yang terserang tidak layak dikonsumsi manusia maupun hewan, 

karena jaringan yang terserang menghasilkan senyawa terpin yang berbau tidak 

sedap dan terasa pahit. 

 

4.2.1.3. Ulat Grayak (Spodoptera litura Fabricius.) 

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa salah satu hama 

yang menyerang tanaman ubi jalar lainnya adalah hama ulat grayak               

(Spodoptera litura F.). Hama ini termasuk dalam ordo Lepidoptera Family 
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Noctuidae. Gejala serangan ulat grayak yaitu larva memakan bagian epidermis 

daun, merusak pertulangan daun hingga tampak lobang-lobang bekas gigitan ulat 

pada daun, jika serangan berat mengakibatkan daun hanya tersisa tulang-tulang 

daun (Gambar 5). 

 

Gambar 5. Gejala Serangan Ulat Grayak (Spodoptera Litura Fabricius.) 

 

Hama ini bisa mengakibatkan potensi kerusakan lebih dari 50% jika 

dibiarkan dan menyerang dengan perkembangan serangan relatif cepat. Hama ulat 

menyerang bagian atas tanaman pada awalnya sehingga menggagu fisiologis 

tanaman, namun lama kelamaan karena ulat terus memakan organ tumbuhan lama 

kelamaan masuk ke batang dan akhirnya menyerang bagian bawah tanaman yang 

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas tanaman ubi jalar.  

Adapun penyebab hama berkembang biak dengan cepat adalah faktor iklim, 

keadaan iklim di Kabupaten Manokwari yang tidak menentu kadang panas dan 

tiba-tiba hujan, keadaan iklim seperti inilah yang memicu perkembangbiakan ulat 

grayak menjadi pesat pada tanaman ubi jalar. Selain itu juga keadaan pola tanam 

ubi jalar yang ditanam petani lokal di lokasi tiga Kampung pengamatan dimana 

menerapkan pola tanam memakai sistem tumpang sari, menyebabkan hama ini 



 
 

25 
 

terus berada dipertanaman setiap musim tanamnya, karena pada umumnya hama 

ini merupakan hama bersifat polifag. 

 Hama ulat grayak ini juga tidak menyerang satu fase tanaman saja 

melainkan dapat menyerang berbagai fase pertumbuhan tanaman ubi jalar, jadi 

jika iklim mendukung hama ini akan menyerang tanaman ubi jalar.  

 

4.2.2. Penyakit Penting Tanaman Ubi Jalar di Kabupaten Manokwari 

4.2.2.1. Bercak Daun Cercospora SP. 

Penyakit bercak daun Cercospora SP. ditemukan di semua lokasi yang 

diamati. Penyakit bercak daun cercospora terdapat pada daun muda dan daun tua. 

Gejala yang terlihat di lapangan berupa bercak coklat tua pada permukaan atas 

daun (Gambar 6a), kemudian bercak membesar seiring berjalannya waktu 

(Gambar 6b), dan warna bercak berubah menjadi coklat muda dengan dikelilingi 

zona berwarna kuning. Pada tingkat infeksi lanjut, daun menguning secara 

keseluruhan dengan bercak coklat yang tetap tampak, akhirnya daun gugur. 

 

 

 

 

        

a)                                                     b) 

 

 

Gambar 6ab. Gejala Serangan Bercak Daun Cercospora SP. 
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Berdasarkan hasil pengamatan secara mikroskopis dapat diketahui bahwa 

penyakit tersebut disebabkan oleh cendawan. Semangun (1991), mengemukakan 

bahwa penyakit bercak daun cercospora pada tanaman ubi jalar disebabkan oleh 

cendawan Cercospora ipomoea. Penyakit tersebut umumnya meningkat pada 

musim hujan (Harter dan Weimer, 1929). 

 

4.2.2.2. Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus (SPCSV) 

Penyakit Sweet potato chlorotic stunt virus (SPCSV) terdapat di semua 

kampung ada tiga lokasi pengamatan. Penyakit SPCSV disebabkan oleh virus. 

Gejala khas SPCSV terjadi pada daun berupa klorosis, dan tulang daun menebal 

dengan warna yang lebih gelap. Daun yang terinfeksi SPCSV memiliki warna 

lebih cerah dibandingkan daun yang tidak terinfeksi (Gambar 7). Pada infeksi 

lanjut, menyebabkan tingkat keparahan penyakit semakin tinggi dan 

menyebabkan gugur daun secara prematur.  

 

 

Gambar 7. Gejala Serangan Sweet Potato Chlorotic Stunt Virus (SPCSV) 
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4.2.2.3. Kudis (Sphaceloma Batatas Saw.) 

Penyakit kudis dapat menyerang berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan yaitu penyakit ini menyerang tulang-tulang daun, batang dan pucuk 

yang dicirikan dengan daun-daun yang terserang menjadi kecil, berkerut atau 

keriting dan tidak membuka sepenuhnya (Gambar 8). 

 

 

Gambar 8. Gejala Serangan Sphaceloma Batatas Saw. 

 

Penyakit kudis disebabkan oleh cendawan/jamur. Penyakit kudis 

disebabkan oleh jamur Spaceloma batatas (Semangun, 1991). Pada gejala 

serangan yang berat, bercak-bercak kecil bergabung dan menutupi tulang daun 

sehingga menyebabkan daun-daun tersebut mengerut dan menjadi keriting. 

 

4.3. Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Penting Tanaman Ubi Jalar 

Hasil pengamatan intensitats ubi jalar terserang hama dan penyakit penting 

pada tiga lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. Intensitats serangan pada 

beberapa klon ubi jalar di Kabupaten Manokwari memperlihatkan perbedaan yang 

nyata terutama pada tiga penyakit penting ubi jalar. 
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Tabel 3.  Intensitats Serangan Hama dan Penyakit Penting pada Beberapa 

Kultivar Ubi Jalar di Kabupaten Manokwari 

 

No Kategori 
Intensitas Serangan (%) 

Hama Penyakit 

1 A 29,6b 

35b 

15a 

16,6c 

2 B 11,6b 

3 C 5a 

Keterangan:   Untuk Hama: A= Valanga SP. B= Cylas Formicarius Fabr.                  

C= Spodoptera Litura. Untuk Penyakit: A= Cercospora SP. B= Sweet 

Potato Chlorotic Stunt Virus (SPCSV). C= Sphaceloma batatas Saw. 

  Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada klom yang sama berbeda 

nyata  menurut uji Duncan  pada taraf 5%.  

 

 

Berdasarkan data pada tabel 3 terlihat rata-rata intensitas serangan hama 

pada ubi jalar paling tinggi terdapat pada kategori B pada intensitas serangan 

hama Boleng Cylas formicarius yaitu 35% tetapi tidak berbeda nyata dengan 

kategori A hama belalang Valanga SP. sebesar 29,6%, sedangkan intensitas yang 

paling rendah terdapat pada kategori C pada hama ulat grayak Spodoptera litura  

15%. Intensitas serangan Penyakit tertinggi terdapat pada kategori A 16,6% pada 

bercak daun Cercospora SP., sedangkan persentase yang paling rendah terdapat 

pada kategori C penyakit kudis Sphaceloma batatas Saw. 5%. 

Secara umum, pada ke tiga lokasi pengamatan Kampung Bkaro, Aipiri dan 

Lebau memiliki karakteristik wilayah yang sama, yaitu berada di pesisir pantai, 

begitupula dalam hal teknik budidaya ubi jalar. Hal ini menyebabkan hama dan 

penyakit yang menyerang di tiga Kampung tersebut relatif sama.  

Curah hujan yang tinggi selama dilakukan pengamatan (Lampiran 1), 

menyebabkan jumlah daun pada tiap subpetak terlalu banyak sehingga 

memberikan efek meningkatnya kelembaban di pertanaman, yang menyebabkan 
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intensitas penyakit menjadi tinggi terutama untuk penyakit bercak daun 

Cercospora. Kondisi lingkungan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab 

terjadinya epidemi. Faktor-faktor yang mempengaruhi epidemi di antaranya 

adalah tanaman inang yang rentan, patogen yang virulen, dan lingkungan yang 

mendukung untuk perkembangan dan persebaran patogen. Interaksi yang terjadi 

antara ketiga faktor tersebut dikenal dengan segitiga penyakit. Epidemi penyakit 

juga dipengaruhi oleh faktor manusia dan waktu, interaksi antara lima faktor 

tersebut disebut dengan piramida penyakit (Agrios, 2005). Berat ringannya gejala 

yang ditimbulkan ditentukan oleh derajat virulensi patogen, derajat ketahanan 

inang, dan faktor lingkungan (Oka, 1993). 

Berdasarkan hasil pengamatan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya 

intensitas penyakit di tiga kampung di antaranya adalah intensitas serangan, 

keberadaan patogen yang virulen, tanaman inang yang rentan, lingkungan yang 

mendukung perkembangan patogen, waktu, dan tindakan budidaya yang 

dilakukan oleh petani. Tingginya intensitas penyakit ini menjadi salah satu 

penyebab rendahnya produktivitas ubi jalar. Kabupaten Manokwari merupakan 

salah satu sentra ubi jalar di Provinsi Papua Barat, namun tingginya intensitas 

penyakit, gangguan hama, dan perawatan lahan yang kurang baik menjadi salah 

satu penyebab terjadinya kegagalan panen, dengan hasil produksi yang dicapai 

hanya sebesar 2-3 Karung dari luas lahan 0,25 hektar. 

Kondisi lahan di tiga Kampung di Lokasi pengamatan tidak terpelihara, 

terbukti dengan banyaknya gulma yang tumbuh di areal pertanaman, dan banyak 

tanaman mati akibat penyakit dibiarkan membusuk di lahan. Kondisi seperti ini 
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mendukung perkembangan patogen sehingga kejadian dan keparahan penyakit 

menjadi meluas di seluruh lahan. Selain itu cuaca yang tidak menentu 

menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Selain itu 

keberadaan hama seperti Cylas formicarius menjadi salah satu penyebab 

tingginya tingkat kerusakan umbi yang terjadi di lapangan. 

Bercak daun Cercospora merupakan penyakit yang paling dominan di tiga 

Kampung dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya. Intensitas penyakit 

tertinggi yang terjadi diduga berkaitan erat dengan penanaman ubi jalar yang 

dilakukan selama dua musim, tanpa rotasi dan pola tanam dengan sistim tumpang 

sari, dimana menyebabkan penyakit bercak daun cepat berkembang biak di lahan 

pertanaman. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Ditemukan 3 jenis hama penting pada tanaman ubi jalar pada tiga kampung 

dengan jenis yang sama, yaitu Belalang  (Valanga SP.), Hama Boleng (Cylas 

formicarius Fabr.), Ulat Grayak (Spodoptera litura Fabricius.); 

2. Ditemukan 3 jenis penyakit penting pada tanaman ubi jalar pada tiga 

kampung dengan jenis yang sama, yaitu Bercak Daun (Cercospora SP.), 

Sweet Pottato Chlorotic Stunt Virus (SPCSV), Kudis (Sphaceloma batatas 

Saw.); 

3. Hama boleng (16,6%) dan bercak daun Cercospora SP. (35%) merupakan 

hama dan penyakit yang paling dominan, dimana intensitas serangannya 

tertinggi yang menyerang di tiga kampung pada lokasi pengamatan serta 

kontribusinya paling besar dalam mempengaruhi hasil produksi tanaman ubi 

jalar. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu: perlu adanya 

penelitian lanjutan mengenai tindakan pengendalian terhadap hama dan penyakit 

penting yang menyerang tanaman ubi jalar di Distrik Manokwari Timur dan 

Manokwari Utara Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. 
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Lampiran 2 

 

DATA INTENSITAS SERANGAN HAMA DAN PENYAKIT PENTING  

PADA TANAMAN UBI JALAR (Ipomoea batatas Lamb.) 

 

a. Intensitas Serangan Hama Penting pada Tanaman Ubi Jalar 

No Jenis Hama 
Kampung 

Jumlah Rerata 
Bakaro Aipiri Lebau 

1 Belalang  

(Valanga SP.) 
25 30 34 89 29,6 

2 Hama Boleng  

(Cylas Formicarius Fabr.) 
30 35 40 105 35 

3 Ulat Grayak  

(Spodoptera Litura) 
15 15 15 45 15 

 

b. Intensitas Serangan Penyakit Penting pada Tanaman Ubi Jalar 

No Jenis Hama 
Kampung 

Jumlah Rerata 
Bakaro Aipiri Lebau 

1 Bercak Daun  

(Cercospora SP.) 
15 20 15 50 16,6 

2 Sweet Potato Chlorotic 

Stunt Virus (SPCSV) 
15 10 10 35 11,6 

3 Kudis  

(Sphaceloma batatas Saw.) 
5 5 5 15 5 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Data Intensitas Serangan Hama dengan SPSS 

 

Oneway 
 Descriptives 

 

  INTENSIT  

  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

          

Lower 

Bound Upper Bound     

1,00 3 29,6667 4,50925 2,60342 18,4651 40,8683 25,00 34,00 

2,00 3 35,0000 5,00000 2,88675 22,5793 47,4207 30,00 40,00 

3,00 3 15,0000 ,00000 ,00000 15,0000 15,0000 15,00 15,00 

Total 9 26,5556 9,58007 3,19336 19,1917 33,9195 15,00 40,00 

 

 ANOVA 

 

  INTENSITAS 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 643,556 2 321,778 21,294 ,002 

Within Groups 90,667 6 15,111     

Total 734,222 8       

 

Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 

 

Dependent Variable: INTENSITAS 

  (I) HAMA 

(J) 

HAMA 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 

Tukey HSD 1,00 2,00 -5,3333 3,17397 ,287 -15,0719 4,4053 

    3,00 14,6667(*) 3,17397 ,009 4,9281 24,4053 

  2,00 1,00 5,3333 3,17397 ,287 -4,4053 15,0719 

    3,00 20,0000(*) 3,17397 ,002 10,2614 29,7386 

  3,00 1,00 -14,6667(*) 3,17397 ,009 -24,4053 -4,9281 

    2,00 -20,0000(*) 3,17397 ,002 -29,7386 -10,2614 

LSD 1,00 2,00 -5,3333 3,17397 ,144 -13,0998 2,4331 

    3,00 14,6667(*) 3,17397 ,004 6,9002 22,4331 

  2,00 1,00 5,3333 3,17397 ,144 -2,4331 13,0998 

    3,00 20,0000(*) 3,17397 ,001 12,2336 27,7664 

  3,00 1,00 -14,6667(*) 3,17397 ,004 -22,4331 -6,9002 

    2,00 -20,0000(*) 3,17397 ,001 -27,7664 -12,2336 

Dunnett t (2-

sided)(a) 

1,00 3,00 
14,6667(*) 3,17397 ,006 5,5804 23,7529 

  2,00 3,00 20,0000(*) 3,17397 ,001 10,9137 29,0863 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

a  Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. 
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Homogeneous Subsets 

 
 INTENSITAS 

 

  HAMA N Subset for alpha = .05 

      1 2 

Tukey 

HSD(a) 

3,00 
3 15,0000   

  1,00 3   29,6667 

  2,00 3   35,0000 

  Sig.   1,000 ,287 

Duncan(a) 3,00 3 15,0000   

  1,00 3   29,6667 

  2,00 3   35,0000 

  Sig.   1,000 ,144 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Data Intensitas Serangan Penyakit dengan SPSS 

 

Oneway 
 Descriptives 

INTENSIT  

  N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 

for Mean Minimum Maximum 

          

Lower 

Bound 

Upper 

Bound     

1,00 3 16,6667 2,88675 1,66667 9,4956 23,8378 15,00 20,00 

2,00 3 11,6667 2,88675 1,66667 4,4956 18,8378 10,00 15,00 

3,00 3 5,0000 ,00000 ,00000 5,0000 5,0000 5,00 5,00 

Total 9 11,1111 5,46453 1,82151 6,9107 15,3115 5,00 20,00 

 

 ANOVA 

INTENSIT  

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 205,556 2 102,778 18,500 ,003 

Within Groups 33,333 6 5,556     

Total 238,889 8       

 

Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 

Dependent Variable: INTENSIT  

  

(I) 

HAM

A (J) HAMA 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

            Lower Bound Upper Bound 

Tukey 

HSD 

1,00 2,00 
5,0000 1,92450 ,090 -,9049 10,9049 

    3,00 11,6667(*

) 
1,92450 ,002 5,7618 17,5716 

  2,00 1,00 -5,0000 1,92450 ,090 -10,9049 ,9049 

    3,00 6,6667(*) 1,92450 ,031 ,7618 12,5716 

  3,00 1,00 -

11,6667(*

) 

1,92450 ,002 -17,5716 -5,7618 

    2,00 -6,6667(*) 1,92450 ,031 -12,5716 -,7618 

LSD 1,00 2,00 5,0000(*) 1,92450 ,041 ,2909 9,7091 

    3,00 11,6667(*

) 
1,92450 ,001 6,9576 16,3758 

  2,00 1,00 -5,0000(*) 1,92450 ,041 -9,7091 -,2909 

    3,00 6,6667(*) 1,92450 ,013 1,9576 11,3758 

  3,00 1,00 -

11,6667(*

) 

1,92450 ,001 -16,3758 -6,9576 

    2,00 -6,6667(*) 1,92450 ,013 -11,3758 -1,9576 

Dunnett 

t (2-

sided)(a) 

1,00 3,00 
11,6667(*

) 
1,92450 ,002 6,1573 17,1760 

  2,00 3,00 6,6667(*) 1,92450 ,024 1,1573 12,1760 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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a  Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it. 

 

 

Homogeneous Subsets 
 INTENSIT 

 

  HAMA N 

Subset for alpha = .05 

1 2 3 

Tukey 

HSD(a) 

3,00 3 5,0000     

2,00 3   11,6667   

1,00 3   16,6667   

Sig.   1,000 ,090   

Duncan(a) 3,00 3 5,0000     

2,00 3   11,6667   

1,00 3     16,6667 

Sig.   1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000. 
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Lampiran 5 

 

 

KUISIONER WAWANCARA PETANI 

HAMA DAN PENYAKIT PENTING PADA UBI JALAR 

DI KABUPATEN MANOKWARI 

 

Identitas Petani 

1. Nama  : Lukas A. Barayap 

2. Umur  : 58 tahun 

3. Alamat  : Jln. Kawarmos Kmapung Bakaro 

4. Pendidikan tertinggi : 

[ ] Tidak sekolah  [√] SMA 

[ ] SD  [  ] Peruruan tinggi 

[ ] SMP 

5. Lama budidaya tanaman ubi jalar : 

[ ] ≤ 5 tahun 

[ ] 6-10 tahun 

[√ ] > 10 tahun 

Kondisi Lahan 

6. Luas lahan : 0,5  ha 

7. Status kepemilikan lahan  : 

[√] pemilik dan penggarap  [ ] penyewa 

[ ] penggarap  [ ] lainnya, ...................................................... 

 

8. Penanaman 2 musim sebelumnya tanaman apa:1. Terong 2. Tomat 

 

Teknik budidaya ubi jalar 

9. Varietas yang paling banyak ditanam/ yang ditanam: Ubi jalar Ungu 

 

No Varietas 
Ciri Tanaman 

Produksi/Kg/Ha 
Daun Batang Umbi 

1 Ubi jalar Ungu 
Bentul love 

kecil 

Bulat 

panjang 

Besar dan 

lonjong 
0,5 Kw/ 4 karung 

2 Ubi Jalar Putih 
Bentul love 

besar 

Bulat 

panjang 

Kecil dan 

lonjong 
0,4 Kw/ 2 karung 

 

10. Asal bibit : 

[ ] membeli dari perusahaan pembibitan 

[ ] diberikan oleh dinas atau instansi pemerintah 

[ ] membeli dari petani lain 

[√] dari tanaman sebelumnya 

11. Umur tanaman saat ini  : 4 bulan 

12. Jarak tanam  :50 x 20 cm 

13. Jarak antar guludan : 50 cm 
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14. Sumber pengairan  : air hujan 

15. Pola tanam  :  

[ ] Monokultur  

[√] Tumpangsari 

16. Pemupukan : 

Jenis Pupuk 

Intensitas 

Pemupukan 

(hari) 

Waktu 

Pemupukan 
Dosis (kg) 

Harga/ kg 

(Rp.) 

Kandang Tidak dipupuk - - - 

Kompos  Tidak dipupuk - - - 

Urea  Tidak dipupuk - - - 

TSP Tidak dipupuk - - - 

KCl Tidak dipupuk - - - 

NPK Tidak dipupuk - - - 

 

17. Pestisida  

Jenis Pestisida 
Frekuensi 

(hari) 
Waktu  Dosis  Harga 

Tidak memakai pestisida - - - - 

Tidak memakai pestisida - - - - 

Tidak memakai pestisida - - - - 

Tidak memakai pestisida - - - - 

Tidak memakai pestisida - - - - 

 

18. Pengendalian Gulma/ Penyiangan 

Cara pengendalian Frekuensi Waktu  
Jenis alat/ 

herbisida 

Manual dengan tangan 2 minggu - 

 

 

19. Waktu dan frekuensi panen  :4-5 bulan 

20. Perlakuan pascapanen  : 

[√ ] dijual sendiri  [ ] keduanya 

[ ] dijual ke tengkulak  [ ] lainnya, sebagian dikonsumsi 
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Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pestisida 

 

22. OPT penting dan merugikan menurut Bapak/Ibu? ulat pada daun 

23. Bagaimana gejala yang muncul pada tanaman? lobang daun 

24. Berapa persen kehilangan produksi ubi jalar akibat serangan OPT tersebut? 

30% 

25. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk mengendalikan OPT tersebut? dengan 

pengasapan 

26. Gulma apa saja yang sering tumbuh di lahan ubi jalar? rumut daun lebar 

 

 

 

Manokwari,                2018 

 

 

 

Pewawancara 
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Lampiran 6. Jadwal Penelitian  

                    

NO URAIAN TUGAS 
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan Proposal 
                                

    

2  Seminar Proposal  
                                

    

3 Perbaikan Proposal 
                

    

4 Pelaksanaan Penelitian 
                               

    

5 Penyusunan Laporan 
                                

    

6 
Seminar hasil penelitian, perbaikan laporan 

dan penjilidan 
                                

    

 
Keterangan: 

1 = Minggu ke-1 

2 = Minggu ke-2 

3 = Minggu ke-3 

4 = Minggu ke-4 



 
 

45 
 

Lampiran 7. Rincian Anggaran Biaya Penelitian 

 

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENELITIAN 

PENELITI UTAMA : Ir. Carolina D. Mual, MP.  

ANGGOTA PENELITI : Cheppy Wati, SP., M.Si.  

JUDUL PENELITIAN : Intensitas Serangan Hama Penyakit 

  : Ubi Jalar (Ipomoea batatas Lamb.) Sistim Pertanian Lokal 

  : Agroekosistem Dataran Rendah Di Kabupaten 

    Manokwari Provinsi Papua Barat 
 

   
 

  

NO URAIAN KEBUTUHAN VOLUME SATUAN 
HARGA SATUAN JUMLAH 

(Rp) (Rp) 

1 BAHAN  

A. Bahan dan Alat Penelitian         

1. Kertas Label 5 buah  Rp                15.000   Rp             75.000  

2. Kantong Plastik 1/2 kg 3 pak  Rp                15.000   Rp             45.000  

4. Gunting 1 KARUNG  Rp                25.000   Rp             25.000  

5. Net insect 3 buah  Rp              100.000   Rp           300.000  

6. Kaca loop 3 buah  Rp              100.000   Rp           300.000  

7. kawat  1 gulung Rp               50.000  Rp           50.000  

 8. Meteran 2 buah  Rp              100.000   Rp           200.000  

 9. Mistar Besi 100 cm 1 buah  Rp              25.000   Rp           25.000  

 10. Alkohol 2 botol  Rp              25.000   Rp           50.000  
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2 ATK 

  1. Kertas A4 80 GRAM 1 KARTON  Rp              300.000   Rp           300.000  

  2. Papan lapangan 2 BUAH  Rp                25.000   Rp             50.000  

  3. Spisol snowman 1 PAK  Rp                35.000   Rp             35.000  

  4. bullpoin 1 PAK  Rp                50.000   Rp             50.000  

2 Proposal penelitian         

1. Penggandaan proposal penelitian 3 RANGKAP  Rp                30.000   Rp             90.000  

2. Jilid proposal penelitian 3 RANGKAP  Rp                10.000   Rp             30.000  

            

3 Penyusunan Laporan Penelitian         

1. Penggandaan Laporan hasil penelitian 3 RANGKAP  Rp                40.000   Rp           120.000  

2. Jilid Laporan hasil penelitian 3 RANGKAP  Rp                35.000   Rp           105.000  

4 Biaya Perjalanan          

1. Transportasi  9 KALI  Rp              900.000   Rp        8.100.000  

  JUMLAH    Rp     10.000.000  

   
    

   Manokwari,     Desember 2018   

   Peneliti Utama,   

   
 

  

   
 

  

   Ir. Carolina D. Mual, MP.   

   NIP. 19611106 198703 2 002   
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Lampiran 8.  Dokumentasi Penelitian Intensitas Serangan Hama Penyakit 

Ubi Jalar (Ipomoea Batatas lamb.) Sistim Pertanian Lokal 

Agroekosistem Dataran Rendah di Kabupaten Manokwari 

Provinsi Papua Barat 

 

 
Pengujian Tanah dengan alat PUTK 

 

 
Pengujian Tanah dengan alat PUTK 

 

 
Hasil Pengujian Tanah dengan alat PUTK 
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Wawancara dengan Petani Lokal diKampung Bakaro Distrik Manokwari Timur 

 

 

 
Wawancara dengan Petani Lokal diKampung Aipiri Distrik Manokwari Timur 

 

 

 
Wawancara dengan Petani Lokal diKampung Lebau Distrik Manokwari Utara 
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Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Ubi Jalar Di Lapangan 

 

 
Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Ubi Jalar Di Lapangan 

 

 
Perhitungan Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Ubi Jalar 
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Foto Bersama dengan Petani Responden dan Mahasiswa pada lokasi Penelitian  

di Kampung Aipiri Distrik Manokwari Timur 

 

 
Foto Bersama dengan Petani Responden di Kampung Lebau  

Distrik Manokwari Utara 

 

 

Foto Bersama dengan Petani Responden di Kampung Bakaro  

Distrik Manokwari Timur 


