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RINGKASAN HASIL PENELITIAN 

 

 Wereng coklat merupakan hama utama dan penting pada tanaman padi. Wereng 

coklat menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, mulai dari pembibitan sampai 

menjelang panen. Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani untuk menekan populasi 

hama wereng coklat adalah menggunakan insektisida kimia yang dapat menimbukan dampak 

negatif. Pengendalian dengan menggunakan pestisida lokal Riau adalah solusi yang 

bijaksana. Akar tuba (Derris eliptica Benth.) adalah tumbuhan yang potensial dalam 

mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman padi. Pemanfaatan pestisida nabati dari 

tumbuhan lokal merupakan ujung tombak dalam pengendalian hama terpadu. 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji kemampuan ekstrak bagian tumbuhan akar 

tuba (daun, ranting dan akar) dengan pelarut organik untuk mengendalikan hama wereng 

coklat pada tanaman padi, (2) mendapatkan konsentrasi terbaik dari ekstrak bagian tumbuhan 

akar tuba dengan pelarut organik dalam mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman 

padi dan (3) menguji kemampuan ekstrak akar tuba dengan pelarut organik dalam 

mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman padi di lapangan dengan interval 

penyemprotan yang berbeda. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan 

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebun Percobaan, Fakultas Pertanian Universitas Riau. 

Penelitian telah dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan April sampai Oktober 2019.  

 Percobaan ada tiga tahap. Percobaan 1 uji pestisida nabati bagian tumbuhan akar tuba 

terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium dilakukan secara 

eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 

ulangan (18 unit percobaan). Percobaan 2 uji toksisitas beberapa konsentrasi ekstrak akar 

tuba dengan pelarut organik terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium 

dilakukan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 6 ulangan (30 unit percobaan) dan percobaan 3 uji interval aplikasi ekstrak 

akar tuba dengan pelarut organik terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di 

lapangan dilakukan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan (20 unit percobaan). 

 Pengamatan yang dilakukan meliputi; awal kematian. lethal time 50, mortalitas 

harian, mortalitas total, lethal conentration, populasi nimfa, populasi imago dan intensitas 

serangan. Mortalitas harian, populasi nimfa, populasi imago dan intensitas serangan dianalisis 

secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sedangkan data lainnya dianalisis dan 

uji lanjut dengan DNMRT pada taraf 5%.  

 Dari hasil penelitian sebagai berikut : Tumbuhan akar tuba bagian akar merupakan 

bagian tanaman yang terbaik untuk digunakan sebagai pestisida nabati terhadap hama wereng 

coklat pada tanaman padi. Pemberian ekstrak bagian akar menyebabkan awal kematian 2,33 

jam setelah aplikasi dengan tingkat mortalitas total mencapai 100%. Aplikasi ekstrak akar 

tuba konsentrasi 0.75% dan 1% mampu mengendalikan wereng coklat dengan tingkat 

mortalitas mencapai 81,66% dan 95%. Interval  penyempotaan ekstrak akar tuba 1x1 minggu 

merupakan interval yang terbaik, karena rerataan jumlah populasi nimfa 27 ekor/rumpun, 

populasi imago 12 ekor/rumpun dan intensitas serangan 12%.  
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RINGKASAN 

 

 Riau merupakan sentra pertanaman kelapa sawit di Indonesia. Luas 
perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Sistem pertanaman monokultur menyediakan sumber daya makanan yang 
berlimpah bagi serangga hama diantaranya adalah hama ulat api S. nitens. Ulat api 

menyerang pertanaman kelapa sawit dengan memakan daun sehingga daun menjadi 
rusak dan tingga hanya lidi saja. Serangan ulat api dapat menurunkan produksi 

hingga 70%. Pengendalian yang dilakukan perusahaan terhadap serangan ulat api 
dengan menggunakan insektisida berbahan aktif sintetis, namun pengendalian ini 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan musuh alami. 
Pengurangan penggunaan insektisida sintetis dapat dilakukan dengan menggunakan 

pengendalian hayati dengan menggunakan predator. Sycanus croceovittatus 

merupakan salah satu predator yang potensi dalam mengandalikan hama ulat api.  

 Penelitian bertujuan untuk mendapatkan mangsa yang lebih baik dalam 

perbanyakan predator di Laboratorium dan mengetahui dampak aplikasi insektisida 

sintetis terhadap S. croceovittatus. 

 Penelitian dilaksanakan secara eksperimen di Laboratorium Hama Tanaman, 

Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Percobaan pertama dilakukan dengan 

mengamati kemampuan hidup dan biologi predator S. croceovittatus pada mangsa 

ulat Tenebrio molitor dan larva semut Oecophylla smaragdina. Percobaan dilakukan 

dengan mengamati 100 unit serangga uji dengan mengamati pertumbuhan dan 

perkembangan serangga mulai dari stadi telur, nimfa dan imago.  Percobaan kedua 

dilakukan dengan memberikan insektisida bahan aktif sintetis (profenofos, 

deltametrin dan sipermetrin). Percobaan disusun dalam bentuk rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan dengan parameter yang diamati 

awal kematian, Lethal time 50, motalitas harian, mortalitas total. Data dianalisis 
lanjut dengan BNT pada taraf 5%.  

 Predator S. croceovittatus mampu hidup dan berkembang biak dengan baik 
dengan pemberian mangsa ulat T. molitor (ulat hongkong). Telur diletakan secara 

berkelompok dengan jumlah berkisar 34-126 butir per kelompok dengan masa 
inkubasi telur selama 16 hari dan persentasi telur menetas sebesar 69,1%. Lama 

stadia nimfa berlangsung selama 66,09 hari yang terdiri dari 5 instar. 83% nimfa 
berhasil menjadi imago. Seekor imago mampu menghasilkan telur sebanyak     

116,42 butir. Lama hidup imago betina 30,82 hari dan jantan 37,20 hari. Siklus hidup 
berlangsung selama 119,29 hari.  

 Predator S. croceovittatus mampu hidup dan berkembang biak dengan baik 
dengan pemberian mangsa larva O. smaragdina (kroto). Telur diletakan secara 

berkelompok dengan jumlah berkisar 31-116 butir per kelompok dengan masa 
inkubasi telur selama 13,4 hari dan persentasi telur menetas sebesar 70,6%. Lama 

stadia nimfa berlangsung selama 51,06 hari yang terdiri dari 5 instar. 82% nimfa 
berhasil menjadi imago. Seekor imago mampu menghasilkan telur sebanyak      

112,13 butir. Lama hidup imago betina 46,94 hari dan jantan 47,17 hari. Siklus hidup 

berlangsung selama 111,40 hari. 
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 Predator S. croceovittatus mampu hidup dan berkembang biak dengan baik 

dengan pemberian mangsa ulat hongkong dan kroto. 
 Aplikasi insektisida sintetis (profenofos, deltametrin, dan sipermetrin) mampu 

membunuh predator sebagai agen pengendalian hayati ulat api dengan mortalitas 
berkisar 26,7-30%. Bahan aktif profenofos lebih cepat membunuh predator                

S. croceovittatus dibandingkan dengan perlakuan dari insektisida deltametrin dan 
sipermetrin. 
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RINGKASAN 

Provinsi Riau merupakan sentra pertanaman kelapa sawit di Indonesia. 

Ulat api adalah satu hama utama pada tanaman kelapa sawit baik pada tanaman 

belum menghasilkan maupun tanaman yang telah menghasilkan. Serangan hama 

ulat api dapat menurunkan produksi hingga 70% sehingga perlu dilakukan 

pengendalian. Pengendalian secara kimis sintetis yang banyak dilakukan saat ini 

akan dapat memberikan dampak negatif yang cukup serius seperti terjadinya  

resistensi, resurjensi pada hama sasaran dan pencemaran lingkungan. 

Pengendalian secara biologi dalam hal ini dengan mengunakan predator adalah 

langkah yang tepat dan bijaksana. Eocantechona furcellata adalah serangga 

predator yang potensial dalam mengendalikan hama ulat api, Setora nitens pada 

tanaman kelapa sawit. Pemanfaatan musuh alami lokal merupakan ujung tombak 

dalam pengendalian hama terapdu (PHT). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui  tingkat serangan ulat api S. nitens dan kelimpahan predator di 

pertanaman kelapa sawit, mendapatkan potensi biologi predator E. furcellata asal 

Riau dan daya mangsanya terhadap hama ulat api S, nitens. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten Pelalawan dan Laboratorium Hama Tanaman, Fakultas Pertanian, 

Universitas Riau. Percobaan lapangan untuk melihat tingkat serangan ulat api 

S.nitens dan kelimpahan predator E. furcellata dan juga sumber predator asal riau 

yang akan diperbanyak di laboratorium untuk pengujian biologi dan daya mangsa.  

langan. Percobaan lapangan dilakukan dalam bentuk survey secara purposive 

sampling dengan sampel tanaman sebanyak 10%. Percobaan biologi dilakukan 

secara eksperimen  di laboratorium. Adapun yang menjadi perlakuan adalah 

jumlah predator per kurungan yang terdiri dari: 1 ekor jantan, 1 ekor betina, 1 

pasang jantan dan betina, 2 pasang jantan dan betina dan 3 pasang jantan dan 

betina Eocanthecona fucellata dilakukan pada dua kepadatan populasi ulat api S. 

nitens yaitu 5 dan 10 ekor. Pengamatan dilakukan terhadap lama pencarian 

mangsa pertama, selang pencarian mangsa kedua dan berikutnya. daya predasi 

Eocanthecona fucellata, diperoleh dengan cara menghitung jumlah ulat api yang 

berhasil dimangsa untuk setiap perlakuan predator selama pengamatan dan   

tanggap fungsional predator pada kerapan mangsa yang berbeda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerapatan populasi hama ulat api 

Setora nitens di Kabupaten Siak dan Kampar adalah 3,58 dan 3,88 per pelepah 

dan termasuk dalam kategori sedang atau masih di bawah ambang ekonomis. 

Kerapatan predator Eocanthecona furcellata masih tergolong rendah untuk 

Kabupaten Siak 0,30/pelepah dan Kabupaten Kampar 0.01 /pelepah. Predator 

Eocanthecona furcellata dapat hidup di laboratorium dengan kroto sebagai 

makanannya namun telur yang dihasilkan belum mampu menetas sampai 21 hari 

pengamatan. 

 

 

 

 


