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ABSTRAK 

 
Liriomyza spp. merupakan salah satu hama utama tanaman kacang panjang. Populasi lalat 
penggorok daun dapat dikendalikan dengan memanfaatkan beberapa parasitoid. Parasitoid 
yang berasosiasi dengan Liriomyza spp. seperti Hemiptarsenus varicornis, Gronotoma 
micromorpha, Opius sp, dan Chrysocharis pentheus. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jenis dan tingkat parasitasi parasitoid yang berasosiasi dengan larva Liriomyza 
spp. pada tanaman kacang panjang di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Metode yang 
digunakan adalah metode purposive sampling yaitu dengan mengambil sebanyak 50 daun 
sampel per lokasi yang memiliki gejala serangan Liriomyza spp. Pengambilan sampel 
dilakukan mulai dari tanaman berumur 14 hari setelah tanam dengan interval 7 hari. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa jenis parasitoid yang berasosiasi dengan larva Liriomyza spp. 
adalah Neochrysocharis sp., H. varicornis, Asecodes sp. dan Opius sp. Tingkat parasitasi 
tertinggi adalah Neochrysocharis sp. diikuti dengan Asecodes sp., Opius sp., dan H. 
varicornis.  
 
Kata kunci: Liriomyza spp., parasitoid, tingkat parasitasi, kacang panjang 
 
 

ABSTRACT 
 

Liriomyza spp. is one of the main pests of long bean plant. Leafminer flies of population can 
be controlled by utilizing some parasitoids. The parasitoid associated with Liriomyza spp. 
such as Hemiptarsenus varicornis, Gronotoma micromorpha, Opius sp, and Chrysocharis 
pentheus. This research aims to purposed the species and parasitoid parasitation level 
associated with Liriomyza spp. larvae on the long bean plant in South Jambi Subdistrict of 
Jambi City. The method used was purposive sampling method by taking as many as 50 
sample leaves per location that has symptom of attack Liriomyza spp. Sampling was carried 
out starting from plant aged 14 days after planting with 7 days interval. The results showed 
that the parasitoid species associated with Liriomyza spp. larvae were Neochrysocharis sp., 
H. varicornis, Asecodes sp. and Opius sp. The highest parasitation level was Neochrysocharis 
sp. followed by Asecodes sp., Opius sp., and H. varicornis. 
 
Key words: Liriomyza spp., parasitoids, parasitation level, long bean 
 

 
 

 

 



3  PENDAHULUAN 

 Lalat penggorok daun (Liriomyza spp.) merupakan serangga hama yang bersifat 

polifagus dan menyerang lebih dari 70 spesies tanaman yang tergolong ke dalam 20 familia 

(Rauf et al., 2000). Baliadi (2009) menjelaskan bahwa Liriomyza spp. merupakan salah satu 

hama utama yang mempunyai kisaran inang yang luas terutama pada tanaman kacang-

kacangan, di antaranya kacang panjang. Gejala kerusakan pada daun disebabkan adanya 

peletakan telur oleh imago dan aktivitas larva yang dapat mengurangi kemampuan tanaman 

untuk berfotosintesis (Minkenberg & Van Lenteren, 1986). Menurut Susilawati (2004) 

tingkat kerusakan yang disebabkan lalat penggorok daun pada tanaman kacang panjang di 

Kalampangan, Kalimantan Tengah mencapai 60 %.  

 Teknik pengendalian yang dilakukan petani selama ini adalah dengan aplikasi 

insektisida sintetik. Namun, penggunaan insektisida secara terus menerus dan tidak bijaksana 

mengakibatkan terjadinya  resistensi maupun resurgensi hama, penumpukan residu bahan 

kimia di dalam hasil panen, terbunuhnya musuh alami, dan pencemaran lingkungan (Sofia, 

2010). 

 Pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid merupakan 

salah satu pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan. Spesies parasitoid yang 

berasosiasi dengan lalat penggorok daun tergolong dalam Familia Eulophidae, Eucoilidiae 

dan Braconidae (Rustam et al., 2008). Hartika (2013) menyatakan bahwa terdapat empat 

jenis parasitoid yang berasosiasi dengan larva penggorok daun kacang panjang di Kabupaten 

Batanghari. Keempat parasitoid yang ditemukan adalah Opius sp, H. varicornis, 

Neochrysocharis sp, dan Asecodes sp., adapun parasitasi sebesar Opius sp. (18,07 %), H. 

varicornis (0,84%), Asecodes sp. (0,84 %), dan Neochrysocharis sp. (0,63%).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan tingkat parasitasi parasitoid yang 

berasosiasi dengan larva Liriomyza spp. pada tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) di 

Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  KESIMPULAN  

Kesimpulan 

1. Jenis parasitoid yang berasosiasi dengan larva Liriomyza spp. yang ditemukan di Paal 

Merah 1, Paal Merah 2, Paal Merah 3 Eka Jaya 1, dan Eka Jaya 2 adalah 

Neochrysocharis sp., H. varicornis, Asecodes sp. dan Opius sp. 

2. Tingkat Parasitasi parasitoid larva tertinggi adalah Neochrysocharis sp. diikuti dengan 

Asecodes sp., Opius sp., dan H. varicornis.  

 

 


