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ABSTRAK 

 

Setothosea asigna van Eecke merupakan hama utama pada tanaman kelapa sawit. 

Penggunaan pestisida sintetik dapat menimbulkan dampak negatif, alternatif 

pengendaian yang ramah lingkungan yaitu menggunakan insektisida nabati 

tembelekan (Lantana camara L.). Penelitian bertujuan untuk mendapatkan 

konsentrasi ekstrak daun tembelekan yang terbaik dalam mengendalikan larva          S. 

asigna pada bibit kelapa sawit. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas 

Pertanian Universitas Riau, Pekanbaru dari bulan Juli sampai September 2016. 

Penelitian dilaksanakan secara eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah 

konsentrasi ekstrak daun tembelekan 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75% dan 1%. Hasil 

penelitian menunjukkan konsentrasi yang terbaik dalam mematikan larva S. asigna 

adalah konsentrasi 0,75% dimana menyebabkan awal kematian larva S. asigna 20,5 

jam, lethal time 50 (LT50) yaitu 41,5 jam dan mortalitas total sebesar 95%. 

 

Kata Kunci: kelapa sawit; ulat api (Setothosea asigna van Eecke); insektisida 

nabati; tembelekan (Lantana camara L.) 

 

PENDAHULUAN 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman perkebunan yang 

banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia khususnya daerah Riau, sehingga 

kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian masyarakat di Riau. Tahun   

2011-2014 luas areal pertanaman kelapa sawit mengalami peningkatan, dengan 

meningkatnya luas kelapa sawit menyebabkan organisme pengganggu tanaman (OPT) 

juga meningkat. Produksi kelapa sawit di Provinsi Riau mengalami penurunan, tahun 

2013 produksinya mencapai  7.570.854 ton minyak sawit sedangkan pada tahun 2014 

hanya 7.561.293 ton minyak sawit. Penurunan produksi kelapa sawit dipicu karena 

beberapa masalah yang ada di lapangan antara lain pengalihan fungsi lahan, keadaan 

iklim yang sering berubah-ubah dan adanya serangan organisme pengganggu tanaman 

(Badan Pusat Statistik, 2015). 

Kendala utama dalam budidaya tanaman kelapa sawit yang menjadi 

penghambat produksi baik secara kualitas maupun kuantitas adalah adanya serangan 
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organisme pengganggu tanaman, terutama hama ulat api (Setothosea asigna) yang 

merupakan hama perusak daun pada tanaman kelapa sawit (Pusat Penelitian Kelapa 

Sawit, 2005). S. asigna menyerang tanaman kelapa sawit dengan memakan daun 

tanaman sehingga menyebabkan daun berlubang dan bahkan tinggal lidinya saja.      

S. asigna menyerang tanaman kelapa sawit pada tanaman belum menghasilkan 

(TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Serangan ulat api berpengaruh pada 

pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit (Taftazani, 2006). Penurunan 

produksi akibat serangan hama tersebut dapat mencapai 69% pada tahun pertama 

setelah serangan dan ± 27% pada tahun kedua setelah serangan. Serangan berat 

menyebabkan tanaman tidak dapat menghasilkan tandan buah segar selama 2-3 tahun 

(Lubis, 2008). 

Pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan populasi S. asigna di 

lapangan pada umumnya dengan penggunaan insektisida kimia sintetik. Penggunaan 

insektisida kimia sintetik secara terus-menerus dan tidak bijaksana dapat 

menimbulkan dampak negatif seperti dapat menimbulkan efek residu pada hasil 

pertanian yang kurang baik bagi kesehatan, resistensi hama, resurgensi hama, 

timbulnya hama sekunder, matinya musuh alami dan  pencemaran lingkungan 

(Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 1989). Untung (2001) menambahkan bahwa 

berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu (PHT) penggunaan insektisida kimia 

sintetik merupakan alternatif terakhir apabila populasi hama telah melewati ambang 

ekonomi. 

Alternatif pengganti dari penggunaan insektisida sintetik adalah dengan 

menggunakan insektisida nabati yang ramah lingkungan. Tumbuhan yang berpotensi 

sebagai insektisida nabati yang dapat mengendalikan hama S. asigna adalah daun 

tembelekan (Lantana camara L.). Kemampuan daun tembelekan (L. camara L.) 

efektif dalam mengendalikan serangga karena adanya kandungan saponin sebagai 

racun kontak dan racun perut terhadap serangga (Setiawan, 2010). Efektifitas daun 

tembelekan telah dilaporkan oleh Hendrival dan Khaidir (2012) bahwa ekstrak          

n-heksana daun tembelekan pada konsentrasi 1 % menyebabkan persentase kematian 

larva tritip (Plutella xylostella) tertinggi pada 4 hari setelah aplikasi dengan persentase 

kematian larva sebesar 80%, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan alternatif 

dalam pengendalian hama Plutella xylostella di lapangan. Penelitian bertujuan untuk 

mendapatkan konsentrasi ekstrak daun tembelekan (Lantana camara L.) yang terbaik 

dalam mengendalikan larva Setothosea asigna van Eecke pada bibit kelapa sawit. 
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BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Riau, Jalan Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. Penelitian 

dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Juli 2016 sampai September 2016. Penelitian 

dilaksanakan secara eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan sehingga dibutuhkan 20 satuan percobaan. Uji 

lanjut dengan DNMRT pada taraf 5%.  Perlakuan yang diberikan adalah konsentrasi 

ekstrak daun tembelekan 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75% dan 1%.  

Bibit yang digunakan adalah varietas DxP umur 9 bulan, daun tembelekan 

didapat dari Desa Balam Sempurna Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir. Ulat api 

S. asigna instar 3 didapat dari PT. Salim Ivomas Pratama Kec. Bagan Sinembah.  

Pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut penyediaan bibit kelapa sawit, 

penyediaan daun tembelekan, penyediaan hama S. asigna, pembuatan ekstrak murni 

daun tembelekan, pembuatan larutan uji sesuai konsentrasi perlakuan, infestasi hama 

ulat api S. asigna, kalibrasi, dan aplikasi perlakuan. Pembuatan ekstrak murni daun 

tembelekan dengan metode maserasi, ekstraksi menggunakan pelarut organik etanol 

teknis perbandingan tepung dengan pelarut 1:3. Pengadukan menggunakan magnetik 

stirer, penguapan pelarut menggunakan rotary evaporator. Sebelum aplikasi dilakukan 

kalibrasi untuk mendapatkan volume semprot. Ulat api S. asigna diinfestasikan 

sebanyak 10 ekor pada jam 5 sore. Selanjutnya dilakukan pembuatan suspensi ekstrak 

sesuai konsentrasi untuk perlakuan yang disemprot ke tanaman menggunakan 

hansprayer pada 5 sore satu hari setelah infestasi. Parameter yang diamati adalah awal 

kematian, lethal time (LT50), mortalitas harian, mortalitas total. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Awal Kematian (jam) 

Hasil pengamatan awal kematian S. asigna setelah dianalisis sidik ragam 

menunjukkan bahwa pemberian konsentrasi ekstrak daun tembelekan (L. camara) 

memberikan pengaruh nyata terhadap awal kematian larva S. asigna dan hasil uji 

lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada (Tabel 1). 
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Tabel 1. Rata-rata awal kematian larva S. asigna setelah pemberian beberapa 

konsentrasi ekstrak daun tembelekan (jam) 

Konsentrasi ekstrak daun  

tembelekan (%) 
Rata-rata awal kematian larva (jam) 

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

                            72,00 a 

 28,75   b 

 23,50   b 

 20,50   b 

 15,25   b 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut 

uji DNMRT pada taraf 5%. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian perlakuan ekstrak daun tembelekan 

semua konsentrasi yaitu 0,25%, 0,5%, 0,75% dan 1% menyebabkan kematian larva  

S. asigna, tetapi awal kematian larva S. asigna berbeda tidak nyata untuk semua 

konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi belum memberikan 

hasil yang berbeda nyata terhadap awal kematian. Hal ini disebabkan karena senyawa 

saponin yang terkandung dalam ekstrak daun tembelekan belum bekerja maksimal 

dalam tubuh larva S. asigna dikarenakan sifat dari pestisida nabati yaitu daya kerja 

yang relatif lambat sehingga dengan peningkatan konsentrasi ekstrak daun 

tembelekan belum mampu meningkatkan daya kerja senyawa saponin di dalam tubuh 

larva, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mematikan larva S. asigna. 

Prijono dan cuk (2002) menyatakan bahwa reaksi pestisida nabati lambat sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk mematikan serangga uji juga lambat. 

Gejala awal kematian larva S. asigna ditandai oleh perubahan tingkah laku 

dan perubahan warna tubuh. Perubahan tingkah laku ditandai dengan larva S. asigna 

yang awalnya aktif bergerak menjadi kurang aktif dan aktifitas makan daun kelapa 

sawit menurun sehingga secara perlahan-lahan akan menyebabkan kematian. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Umiati (2013) bahwa senyawa aktif saponin yang 

terkandung dalam ekstrak daun tembelekan dapat menyebabkan mekanisme 

penghambat makan. Apabila senyawa saponin masuk ke dalam tubuh larva S. asigna 

akan mengakibatkan sistem pencernaannya menjadi terganggu, sehingga larva           

S. asigna menjadi lemah, perkembangannya tertunda dan aktivitas makan larva         

S. asigna akan terganggu. Menurunnya aktivitas makan larva S. asigna secara 

perlahan-lahan akan menyebabkan kematian. Hasil penelitian Hendrival dan Khaidir 

(2012) yang menyatakan bahwa pemberian ekstrak daun L. camara dan fraksi-

fraksinya pada konsentrasi 0,8% dan 1% dapat menghambat makan larva P. xylostella 

berkisar antara 75% dan 80%. Daun dan bunga dari tumbuhan L. camara memiliki 
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sifat penghambatan aktivitas makan pada serangga (Morallo, 1986; Koerniati et al., 

1994) seperti pada larva C. binotalis (Facknath, 1999), kepik pengisap daun teh 

Helopeltis theivora (Deka et al., 1998). 

Perubahan warna tubuh ditandai dengan berubahnya warna tubuh larva          

S. asigna yang awalnya kuning kehijauan menjadi kuning kecoklatan. Proses ini 

disebabkan karena semakin banyak senyawa saponin dalam ekstrak daun tembelekan 

yang masuk ke dalam tubuh serangga uji maka semakin banyak jaringan yang dirusak 

sehingga menyebabkan perubahan warna tubuh serangga uji (Marifah et al., 2015). 

Perbedaan warna tubuh larva S. asigna sebelum dan setelah aplikasi ekstrak daun 

tembelekan dapat dilihat pada (Gambar 1). 

 
   Gambar 1.  Perbedaan warna tubuh larva S. asigna sebelum dan sesudah 

aplikasi ekstrak daun tembelekan (a) larva S. asigna yang sehat   

(b) larva S. asigna 1 hari setelah aplikasi (Foto Penelitian, 2016) 

3.2 Lethal Time (LT50) (jam) 

Hasil pengamatan Lethal Time 50 setelah dianalisis sidik ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak daun tembelekan memberikan pengaruh nyata 

terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mematikan larva S. asigna sebanyak 50% dan 

hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada (Tabel 2). 

Tabel 2. Rata-rata Lethal time 50 larva S. asigna setelah pemberian konsentrasi 

ekstrak daun tembelekan (jam) 

Konsentrasi ekstrak daun  

tembelekan (%) 

Rata-rata Lethal time 50% 

(jam) 

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

72,00 a 

67,00 ab 

58,00   b 

41,50     c 

34,75     c 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 

menurut uji DNMRT pada taraf 5%. 

a b 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian beberapa konsentrasi ekstrak daun 

tembelekan memberikan hasil yang berbeda nyata terhadap waktu yang dibutuhkan 

untuk mematikan 50% hama S. asigna. Hasil ini menunjukkan perbedaan terhadap 

awal kematian S. asigna, dimana pemberian beberapa konsentrasi ekstrak daun 

tembelekan memberikan hasil yang berbeda tidak nyata terhadap waktu awal 

kematian S. asigna. Hal ini disebabkan pada LT50 senyawa aktif yang terkandung di 

dalam ekstrak daun tembelekan sudah bekerja secara maksimal di dalam tubuh larva 

S. asigna, sehingga memberikan hasil yang berbeda nyata. Pendapat ini sesuai dengan 

Tukimin dan Rizal (2002) bahwa suatu pestisida nabati pada umumnya akan bekerja 

secara maksimal pada 24 jam setelah aplikasi. 

Perlakuan ekstrak daun tembelekan dengan konsentrasi 1% berbeda tidak 

nyata dengan perlakuan ekstrak daun tembelekan dengan konsentrasi 0,75%, namun 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan larva S. asigna masih 

mampu mentolerir senyawa aktif  saponin yang terkandung dalam ekstrak daun 

tembelekan sehingga memberikan respon yang sama dalam mematikan larva. 

Pendapat ini diperkuat oleh Prijono (1999) mengemukakan bahwa kepekaan suatu 

serangga terhadap senyawa bioaktif tertentu dapat disebabkan oleh sifat sistem 

penghalang masuknya senyawa tersebut ke dalam tubuh serangga misalnya ketebalan 

kutikula, ketahanan bagian sasaran atau kemampuan metabolik serangga yang dapat 

menguraikan dan menyingkirkan bahan racun dari tubuhnya. 

Perlakuan ekstrak daun tembelekan dengan konsentrasi 0,25% berbeda tidak 

nyata dengan perlakuan ekstrak daun tembelekan dengan konsentrasi 0,5%, namun 

berbeda nyata dengan konsentrasi 0,75% dan 1%. Hal ini terjadi karena peningkatan 

konsentrasi ekstrak daun tembelekan berpengaruh terhadap banyaknya bahan aktif 

saponin yang terkandung di dalam daun tembelekan, sehingga kemampuan bahan 

aktif dalam mematikan larva S. asigna menjadi meningkat dan senyawa saponin yang 

masuk ke dalam tubuh larva S. asigna semakin banyak pula. Akibat akumulasi 

senyawa tersebut di dalam tubuh larva   S. asigna menyebabkan kematian 50% larva 

S. asigna menjadi lebih cepat. Pendapat ini sesuai dengan Dewi (2010) bahwa 

konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap 

serangga uji semakin tinggi, disamping itu daya kerja suatu senyawa sangat 

ditentukan oleh besarnya konsentrasi. 

Perlakuan ekstrak daun tembelekan dengan konsentrasi 0% berbeda tidak 

nyata dengan konsentrasi 0,25%. Hal ini terjadi karena konsentrasi 0,25% merupakan 
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konsentrasi yang paling rendah sehingga memiliki kandungan senyawa saponin dalam 

ekstrak daun tembelekan yang lebih sedikit, akibatnya  walaupun diberikan perlakuan 

ekstrak daun tembelekan pengaruh yang ditimbulkan dalam mematikan larva             

S. asigna membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan pernyataan         

Rizal et al. (2010) bahwa semakin rendah konsentrasi yang diberikan, maka semakin 

panjang waktu yang diperlukan untuk mematikan 50% serangga dikarenakan semakin 

sedikit bahan aktif yang masuk ke dalam tubuh serangga. Hal ini sesuai juga dengan 

pendapat Aradilla (2009) bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mematikan 

serangga uji tergantung pada tingginya konsentrasi yang digunakan. 

3.3 Mortalitas Harian (%) 

Hasil pengamatan terhadap mortalitas harian larva S. asigna setelah pemberian 

konsentrasi ekstrak daun tembelekan yang berbeda menunjukkan bahwa mortalitas 

harian cenderung berbeda disetiap perlakuannya (Gambar 2). 

 
Gambar 2. Mortalitas harian larva S. asigna setelah pemberian beberapa     

konsentrasi ekstrak daun tembelekan 

Gambar 2 memperlihatkan mortalitas harian larva S. asigna pada hari pertama 

menunjukkan rendahnya kematian larva S. asigna setelah aplikasi. Pada konsentrasi 

ekstrak daun tembelekan 0,25% menyebabkan mortalitas harian sebesar 5%, diikuti 

dengan perlakuan 0,5% dengan mortalitas harian sebesar 10%, perlakuan 0,75% 

menunjukkan mortalitas harian sebesar 22,5%, sedangkan perlakuan 1% dengan 

mortalitas harian 35%. Hal ini sesuai dengan awal kematian larva S. asigna dimana 

terjadi pada hari pertama pengamatan. Perbedaan mortalitas ini disebabkan oleh 
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kandungan senyawa saponin dalam daun tembelekan pada setiap perlakuan, dimana 

pada hari pertama senyawa saponin belum bekerja secara maksimal di dalam tubuh 

larva sehingga larva masih bisa bertahan dan menyebabkan kematian larva menjadi 

rendah. 

Pengamatan hari kedua setelah aplikasi ekstrak daun tembelekan pada larva   

S. asigna menunjukkan konsentrasi 0,25%, 0,5%, 0,75% dan 1% mengalami 

peningkatan mortalitas harian sebesar 25%, 35%, 45% dan 50%. Hal ini sesuai 

dengan LT50 dimana waktu yang dibutuhkan untuk mematikan 50% larva S. asigna 

berkisar antara 34,75-58,00 jam, sehingga mortalitas harian pada hari kedua terjadi 

peningkatan kematian larva. Hal ini disebabkan karena senyawa saponin yang 

menempel dan masuk ke dalam tubuh larva S. asigna telah bereaksi secara maksimal 

sehingga mortalitasnya meningkat. Jumlah banyaknya konsentrasi juga 

mempengaruhi peningkatan mortalitas harian pada hari kedua, karena semakin tinggi 

konsentrasi maka kandungan senyawa saponin di dalam ekstrak akan semakin tinggi 

pula. Penelitian Mulyana (2002) menyatakan bahwa pemberian konsentrasi yang 

tinggi menyebabkan serangga cepat mengalami kematian, hal ini dikarenakan 

banyaknya bahan aktif yang masuk ke dalam tubuh serangga. 

Pengamatan hari ketiga mortalitas harian larva S. asigna pada semua 

perlakuan mengalami penurunan kecuali pada perlakuan ekstrak daun tembelekan 

0,25% yang mengalami peningkatan. Perlakuan konsentrasi ekstrak daun tembelekan 

0,25% menyebabkan mortalitas harian sebesar 27,5%, diikuti dengan perlakuan 0,5% 

dengan mortalitas harian sebesar 27,5%, perlakuan 0,75% menunjukkan mortalitas 

harian sebesar 27,5% dan perlakuan 1% menunjukkan mortalitas harian sebesar 15%. 

Menurunnya mortalitas S. asigna ini dikarenakan jumlah larva S. asigna telah banyak 

yang mati pada pengamatan 24 jam dan 48 jam setelah aplikasi kecuali perlakuan 

0,25% dimana LT50 larva S. asigna pada perlakuan 0,25% terjadi pada jam 67 setelah 

aplikasi yaitu pada hari ketiga. Menurunnya mortalitas S. asigna juga dikarenakan 

daya racun pestisida nabati daun tembelekan telah berkurang. Pendapat ini sesuai 

dengan Dadang dan Prijono (2008) bahwa beberapa kekurangan insektisida nabati 

yaitu mudah terurai, kemudian daya kerjanya relatif lambat sehingga aplikasinya 

harus sering dan tidak tahan disimpan lama. Konsentrasi ekstrak daun tembelekan 

0,25% mengalami peningkatan dihari ketiga disebabkan karena rendahnya kandungan 

saponin yang terdapat pada ekstrak dan senyawa saponin yang masuk sedikit sehingga 

pada hari pertama dan kedua masih bisa menetralisir dan bertahan terhadap senyawa 
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saponin yang masuk ke dalam tubuh S. asigna. Proses menetralisir senyawa saponin 

yang masuk ke dalam tubuh S. asigna membutuhkan energi yang banyak dari S. 

asigna. Banyaknya energi yang digunakan untuk menetralisir senyawa saponin maka 

S. asigna akan kekurangan energi dan akhirnya banyak yang mati pada hari ketiga 

sehingga mengalami peningkatan mortalitas. Pendapat ini sesuai dengan Lu (1994) 

yang mengemukakan bahwa senyawa toksik yang masuk ke dalam tubuh serangga 

akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuhnya. Proses metabolisme tersebut 

membutuhkan energi, semakin banyak senyawa racun yang masuk ke tubuh serangga 

menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk proses netralisir semakin besar. 

Banyaknya energi yang digunakan untuk menetralisir senyawa racun tersebut 

menyebabkan penghambatan terhadap metabolisme yang lain sehingga serangga akan 

kekurangan energi dan akhirnya mati. 

Faktor lingkungan juga mempengaruhi kematian larva S. asigna diantaranya 

suhu dan intensitas cahaya. Menurut Kartosapoetra (2006) bahwa suhu tinggi adalah 

di atas 30 
0
C. Data hasil pengamatan di lapangan menunjukkan suhu yang tinggi yaitu 

30,175 
0
C. Hal ini diduga suhu yang tinggi dapat mempengaruhi toksisitas senyawa 

aktif sehingga pada hari kedua pengamatan mortalitas larva S. asigna mengalami 

peningkatan. Sedangkan pendapat Dadang dan Prijono (2008) menyatakan bahwa 

daya racun senyawa bioaktif pada umumnya meningkat dengan semakin tingginya 

suhu karena peningkatan suhu akan mempercepat terjadinya interaksi senyawa 

bioaktif dengan bagian sasaran atau mempercepat terbentuknya senyawa metabolit 

yang lebih beracun. Intensitas cahaya matahari secara tidak langsung juga dapat 

mempengaruhi kematian larva S. asigna. Intensitas cahaya matahari ini akan 

mempengaruhi aktifitas (mobilitas) larva S. asigna akibatnya S. asigna akan lebih 

banyak kontak dengan lapisan residu insektisida setelah penyemprotan sehingga 

semakin banyak senyawa bioaktif yang masuk ke dalam tubuh S. asigna. 

3.4 Mortalitas Total (%) 

Hasil pengamatan mortalitas total larva S. asigna setelah dianalisis sidik 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak daun tembelekan 

memberikan pengaruh nyata terhadap mortalitas total larva S. asigna dan hasil uji 

lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada (Tabel 3).  
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Tabel 3. Rata-rata mortalitas total larva S. asigna setelah pemberian konsentrasi 

ekstrak daun tembelekan (%) 

Konsentrasi ekstrak daun  

tembelekan (%) 

Mortalitas total 

larva S. asigna (%) 

0 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

  0,00     c 

57,50   b 

72,50   b 

95,00 a 

   100,00 a 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata 

menurut uji DNMRT pada taraf 5%.Setelah ditransformasikan dengan formula Arcsin√  

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak daun tembelekan 

1% berbeda tidak nyata dengan konsentrasi 0,75% namun berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Hal ini berkaitan dengan LT50 dimana perlakuan konsentrasi 

ekstrak daun tembelekan 1% dan 0,75% menunjukkan berbeda tidak nyata terhadap 

LT50. Semakin tinggi perlakuan yang diberikan maka pengaruh yang ditimbulkan 

dalam mematikan larva S. asigna akan semakin cepat. 

Perlakuan konsentrasi ekstrak daun tembelekan 0% terhadap mortalitas total 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini diduga tidak adanya pemberian 

ekstrak daun tembelekan menyebabkan tidak adanya senyawa racun yang 

mengganggu aktifitas larva S. asigna sehingga larva S. asigna tidak mengalami 

kematian hingga akhir waktu pengamatan. 

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun tembelekan yang digunakan maka 

daya racunnya akan semakin tinggi (Tabel 3). Sesuai dengan pendapat Wardani et al. 

(2010), semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun tembelekan yang diberikan maka 

tingkat mortalitas akan semakin meningkat. Peningkatan konsentrasi dapat 

meningkatkan kandungan toksin dimana senyawa atau unsur yang bersifat toksik 

walaupun dalam konsentrasi rendah apabila masuk ke dalam tubuh larva akan 

menimbulkan reaksi kimia dalam proses metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan 

kematian. Nuryanto (1996) menyatakan bahwa penambahan konsentrasi ekstrak daun 

tembelekan akan meningkatkan kandungan toksin (racun), bekerja sebagai racun 

perut dan anti makan (antifeedant) sehingga berpengaruh terhadap kematian larva. 

Selain itu, juga menyebabkan proses fisiologis larva menjadi terganggu dan 

perkembangannya menjadi terhambat. 

Senyawa saponin yang terkandung dalam ekstrak daun tembelekan masuk ke 

dalam tubuh larva S. asigna sebagai racun kontak dan racun perut. Senyawa saponin 
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masuk ke dalam tubuh larva S. asigna sebagai racun kontak dengan cara masuk 

melalui celah atau lubang alami pada tubuh larva S. asigna. Setelah masuk ke dalam 

tubuh, senyawa saponin akan bekerja sebagai racun saraf dengan menghambat aliran 

impuls saraf pada akson sehingga mengakibatkan ketidakakuratan gerakan dan 

kejang, yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ardiansyah et al. (2001) bahwa selain melalui lapisan kutikula pada tubuh serangga, 

mekanisme kerja racun kontak juga dapat masuk ke dalam tubuh serangga melalui 

celah/lubang alami pada tubuh atau langsung mengenai mulut hama. 

Senyawa saponin juga masuk ke dalam tubuh larva S. asigna sebagai racun 

perut, yang diserap oleh lambung dan akan mengganggu organ pencernaan. Menurut 

Setiawan (2010), saponin akan masuk ke organ pencernaan serangga dan diserap oleh 

dinding usus dan meracuni sel-sel lambung sehingga menggumpalkan lapisan mukosa 

yang dapat menurunkan tegangan permukaan selaput mukosa traktus digestivus larva 

S. asigna yang mengakibatkan dinding pencernaannya menjadi rusak sehingga 

menimbulkan iritasi dan lama-kelamaan larva akan mati. Nurtiati et al. (2001) 

menyatakan bahwa efek dari racun perut yaitu menurunkan aktifitas makan secara 

perlahan-lahan, menghambat kontraksi usus sehingga proses pencernaan makanan 

tidak dapat berlangsung yang akhirnya akan menyebabkan kematan pada serangga uji. 

Konsentrasi 1% menyebabkan mortalitas sebanyak 100% tetapi berbeda tidak 

nyata dengan pemberian konsentrasi 0,75% dimana kematian 95%. Dengan demikian 

perlakuan 0,75% sudah terbaik karena telah menyebabkan kematian diatas 80%. Hal 

ini sesuai pendapat Dadang dan Prijono (2008), konsentrasi ekstrak pestisida nabati 

dikatakan efektif sebagai pestisida apabila perlakuan dengan konsentrasi ekstrak 

tersebut dapat mengakibatkan tingkat kematian lebih dari 80%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak daun 

tembelekan 0,75% adalah konsentrasi yang terbaik dalam mematikan larva S. asigna 

dimana menyebabkan awal kematian larva S. asigna 20,5 jam, LT50 yaitu 41,5 jam 

dan mortalitas total sebesar 95%. 
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