
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Labu madu (Cucurbita moschata Dusch) merupakan tanaman pertanian 

yang sudah banyak dibudidayakan karena tanaman ini dapat menyesuaikan 

keadaan alam yang berubah-ubah, baik dimusim penghujan ataupun kemarau. 

Tanaman labu juga dapat dijadikan bahan alternatif sebagai pengganti sumber 

pangan yang memiliki kandungan gizi baik sehingga akan mampu menanggulangi 

krisis pangan (Pendong et al., 2017; Furqan et al., 2018). Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) produktivitas di Indonesia pada tahun 2015 adalah 

942.948 kg/ha sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 805.173 kg/ha (BPS, 

2016). Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas labu madu adalah 

serangan hama penggerek batang labu (Apomecyna saltator Fabricius) (Wilyus 

dan Novalina, 2019). 

A.  saltator merupakan salah satu hama tanaman labu madu yang tersebar 

luas di wilayah: Afrotropis, Oriental, Australasia (May, 1946; Duffy, 1957) 

Hawaii, India (Samalo dan Parida, 1983; Samalo, 1985) Nepal, China, Jepang, 

Pakistan, Taiwan (Löbl dan Smetana, 2010) India, Sri Lanka, Vietnam, Laos 

(Kariyanna et al., 2017; Rapuzzi et al., 2019) dan Jambi Indonesia (Wilyus dan 

Novalina, 2019). Hama ini menyerang tanaman labu madu setiap kali melakukan 

budidaya labu madu sehingga perlu diwaspadai karena serangannya dapat 

menimbulkan kematian dengan persentase tanaman terserang mencapai 

56,56%. Penggerek batang tanaman labu madu ini lebih banyak menyerang pada 

fase generatif. Tidak menutup kemungkinan hama ini juga akan menyerang hebat 

pada fase vegetatif jika tanaman labu madu dibudidayakan secara terus menerus. 

Kematian tanaman labu madu dapat terjadi jika investasi hama lebih awal (pada 

tanaman muda). Serangan yang terjadi pada tanaman yang lebih tua, akan 

menyebabkan produksi yang berkurang (Wilyus dan Novalina, 2019).  

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa investasi A. saltator 

telah terjadi pada fase vegetatif akhir, sedangkan gejala A. saltator mulai 

muncul/terdeteksi saat tanaman labu madu memasuki fase generatif, dimulai dari 

imago yang meletakkan telur di buku-buku/batang bagian dalam. Telur tersebut 

berkembang menjadi larva dan menggerek batang yang akan menyebabkan  



pecah-pecah serta nekrosis di batang tanaman labu madu yang terserang. Gejala 

ini banyak terjadi mulai dari bagian bawah batang, memanjang hingga ke atas, 

saat batang dibuka akan tampak adanya lubang, dan akan dijumpai larva A. saltator 

di dalamnya. Gejala tersebut diikuti dengan menguning dan matinya daun mulai 

dari daun tua sampai daun muda. Proses kematian tanaman labu madu oleh 

serangan A. saltator cukup lama, sehingga tanaman masih dapat berproduksi. 

Produksi labu madu yang terserang A. saltator diperkirakan dapat mengurangi 

kuantitas maupun kualitasnya.  

Informasi rinci tentang hubungan fenologi tanaman labu madu dengan 

investasi A. saltator serta serangannya terhadap penurunan umur produktif dan 

produksi labu madu belum tersedia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian 

yang berjudul “Evaluasi Serangan Penggerek Batang (Apomecyna saltator 

Fabricius.) Coleoptera: Cerambycidae pada Tanaman Labu Madu 

(Cucurbita moschata Dusch.)”. 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara fenologi tanaman labu madu dan investasi A. saltator, 

2. Pengaruh serangan A. saltator terhadap penurunan umur produktif labu 

madu, 

3. Pengaruh serangan A. saltator tehadap penurunan produksi labu madu. 

1.3. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang arti pentingnya 

hama A. saltator pada tanaman labu madu dari segi ekomonis.  

1.4. Hipotesis 

1. Investasi A. saltator terjadi saat tanaman labu memasuki fase vegetatif 

akhir. 

2. Serangan A. saltator menurunkan umur produktif tanaman labu madu. 

3. Serangan A. saltator dapat menurunkan produksi labu madu secara 

signifikan. 

 


