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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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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Padi merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan beras 

setiap tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal tersebut 

menjadikan produksi tanaman padi harus tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Riau merupakan salah satu Provinsi penghasil 

padi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019) bahwa luas panen padi 

di Provinsi Riau pada tahun 2018 mencapai 93,755 ha dengan produktifitas 3,90 ton/ha dan 

produksi 365,293 ton GKG. 

Permasalahan yang dihadapi petani untuk menghasilkan produksi gabah yang tinggi 

semakin beragam. Beberapa faktor yang menjadi masalah diantaranya yaitu luas lahan yang 

menyempit akibat alih fungsi lahan persawahan ke perkebunan. Selain itu juga disebabkan 

oleh serangan hama. Salah satu hama yang menyerang tanaman padi adalah wereng coklat 

(Nilaparvata lugens Stal.). 

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. Hama ini merusak secara langsung dengan menusuk dan menghisap cairan 

tanaman (Iswanto et al., 2015) dari jaringan floem (Saxena dan Barrion, 1983) sehingga 

mengurangi klorofil dan kandungan protein daun, serta mengurangi laju fotosintesis 

(Watanabe dan Kitagawa, 2000). Tanaman yang terserang menjadi tumbuh menguning, layu 

dan akhirnya menimbulkan gejala serangan hopperburn atau mati kering (Baehaki dan 

Mejaya, 2014). Wereng coklat juga menjadi vektor penyebaran penyakit kerdil rumput dan 

kerdil hampa  yang kerusakannya dapat lebih besar dari serangan wereng coklat itu sendiri 

(Wagiman et al., 2011; Baehaki, 2012). 

Serangan 4 ekor imago wereng coklat perrumpun padi pada periode anakan selama 30 

hari dapat menurunkan hasil 77%, pada masa bunting menurunkan hasil 37% dan masa 

pemasakan buah menurunkan hasil sebesar 28% (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa 

Barat, 2010). Serangan wereng coklat di Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 mencapai 

137.768 ha dan 218.060 ha. Kerusakan tersebut diantaranya puso sehingga menyebabkan 

rata-rata kehilangan hasil 1-2 ton/ha (Baehaki dan Mejaya, 2014). Sedangkan luas serangan 

wereng coklat khususnya di Provinsi Riau pada tahun 2015 mencapai 77,2 ha (Rustam, 

2016). Oleh karenanya diperlukan usaha pengendalian hama wereng coklat. 
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Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani untuk menekan populasi hama 

wereng coklat adalah menggunakan insektisida kimia. Penggunaan insektisida kimia secara 

terus menerus dan tidak bijaksana menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang 

ditimbulkan seperti terjadinya pencemaran lingkungan, ledakan hama sekunder, matinya 

musuh alami, resistensi dan resurjensi (Untung, 2000). 

Penggunaan insektisida kimia yang menyebabkan resistensi pada hama wereng coklat 

diantaranya yaitu dari golongan imidakloprid dan Fipronil. Melhanah et al., (2002) 

melaporkan bahwa wereng coklat asal Provinsi Jawa Tengah yang diseleksi di laboratorium 

selama empat generasi resisten terhadap insektisida kimia fipronil. Insektisida kimia 

imidakloprid juga memicu ketahanan wereng coklat 13-234 kali lipat dari dosis anjuran. 

Dosis subletal imidakloprid cenderung meningkatkan jumlah populasi wereng coklat di 

lapangan (Ratna et al., 2016). Nanthakumar et al., (2012) juga menyatakan bahwa resurjensi 

wereng coklat memicu peningkatan periode perkembangan dan pertumbuhan wereng coklat 

menjadi lebih pendek dan meningkatnya proporsi bentuk makroptera. Mengingat dampaknya 

yang merusak, maka penggunaan insektisida kimia untuk mengendalikan hama wereng coklat 

harus dikurangi. Alternatif lain dalam pengendalian hama wereng coklat yang lebih ramah 

lingkungan sangat diperlukan yaitu dengan menggunakan insektisida nabati.  

Insektisida nabati merupakan insektisida yang bahan dasarnya dari tumbuhan. 

Insektisida nabati yang berbahan aktif metabolit sekunder tumbuhan mampu memberikan 

satu atau lebih aktivitas biologi, baik pengaruh pada aspek fisiologi maupun perilaku hama 

dan memenuhi syarat-syarat untuk digunakan dalam pengendalian hama tanaman (Dadang 

dan Prijono, 2008). Jenis tumbuhan yang memiliki potensi sebagai sumber insektisida nabati 

salah satunya adalah tumbuhan akar tuba (Derris elliptica Benth.) (Hien et al., 2003). 

Tumbuhan akar tuba termasuk ke dalam jenis Fabaceae (Leguminosae) 

(Rahmawasiah, 2017) yang daun, akar dan ranting memiliki potensi sebagai insektisida 

nabati. Menurut Kaufman et al., (2006) bahwa keefektifan suatu tumbuhan sebagai sumber 

insektisida nabati salah satunya dipengaruhi oleh bagian dari tumbuhan tersebut. Bagian 

tumbuhan yang berbeda memiliki toksisitas yag berbeda terhadap hama. Senyawa aktif yang 

terkandung di dalam akar tuba diantaranya dehydrotenon, dequelin, elliptone dan rotenone 

(Yoon, 2006). Kadar rotenon tersebar di seluruh bagian tumbuhan akar tuba seperti pada 

ranting, batang, daun (Kuncoro, 2006) dan terbanyak pada bagian akar (Guerrero et al., 1990 

dalam Ginting et al., 2015). Senyawa rotenon yang terkandung pada akar tuba sebesar 0,3-

12% (Kardinan, 2004). Senyawa rotenon tersebut banyak dilaporkan di bidang pertanian 
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sebagai insektisida (Isman, 2006) karena bersifat sebagai racun kontak dan racun perut 

terhadap serangga hama (Kardinan, 2004).  

Beberapa hasil penelitian telah dilaporkan tentang efektivitas dari ekstrak tumbuhan akar tuba 

dengan pelarut air dalam mengendalikan hama yang menyerang beberapa komoditas 

pertanian yang dibudidayakan. Uji aplikasi ekstrak akar tuba dengan konsentrasi 1 g/l air 

mampu menyebabkan kematian hama keong mas sebesar 100% (Wibowo et al., 2008), 

konsentrasi akar tuba 30 g/l air menyebabkan mortalitas total hama nimfa kutu putih 

Paracocus marginatus sebesar 95% (Nurman, 2011). Pemberian 0,6% ekstrak tepung akar 

tuba efektif  mengendalikan hama kutu daun Aphis glycines sebesar 91,66% (Sistomo, 2013). 

Ekstrak akar tuba dengan konsentrasi 10 g/l air mampu mengendalikan hama wereng coklat 

pada tanaman padi sebesar 90% di laboratorium (Kastina, 2018). Sementara itu hasil 

penelitian ekstrak akar tuba dengan pelarut organik pernah dilakukan  Kinansi, et al (2018) 

bahwa ekstrak etanol akar tuba efektif mematikan 50% Periplaneta americana pada jam ke 

6,505 pada konsentrasi 3 g/100 ml.  

Pembuatan insektisida nabati dilakukan dengan metode maserasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan ekstrak tumbuhan yang biasanya menggunakan pelarut tertentu salah 

satunya metanol. Penggunaan pelarut metanol bertujuan untuk mempercepat proses keluarnya 

zat ekstraktif yang terkandung pada tumbuhan tersebut. Atun (2014) menyatakan bahwa 

metanol memiliki kelebihan yaitu memiliki titik didih yang lebih rendah sehingga mudah 

diuapkan pada suhu yang lebih rendah.  

Penelitian mengenai pemanfaatan biopestisida akar tuba dengan pelarut air sudah 

banyak dilaporkan. Namun, pemanfaatan biopestisida akar tuba dengan pelarut organik untuk 

mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman padi sawah belum banyak dilaporkan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dan penelitian terkait dengan “Pemanfaatan 

biopestisida akar tuba (Derris elliptica Benth.) untuk mengendalikan hama wereng coklat 

(Nilaparvata lugens Stal.) pada tanaman padi (Oryza sativa L.)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi dengan pestisida sintetis telah 

banyak menimbulkan dampak negatif. Adanya dampak tersebut memerlukan alternatif lain, 

salah satunya adalah pemanfaatan tumbuhan yang mengandung senyawa aktif yang berfungsi 

sebagai insektisida. Pengendalian secara botani dalam hal ini adalah pemanfaatan tumbuhan 

akar tuba adalah solusi yang tepat. Akar tuba merupakan tumbuhan yang banyak tersedia di 
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Provinsi Riau dan berpotensi untuk mengendalikan hama wereng coklat dan hama lainnya. 

Meskipun akar tuba berpotensi untuk mengendalikan hama, namun informasi pemanfaatan 

akar tuba lokal Riau untuk mengendalikan hama wereng coklat masih terbatas. Hal ini diduga 

karena petani padi di Provinsi Riau dalam mengendalikan hama masih bertumpu dengan 

penggunaan pestisida sintetis, karena lebih efisisen baik dari segi ekonomi maupun waktu. 

Uji konsentrasi akar tuba terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium 

sangat diperlukan untuk menguji pada skala lapangan. Keberhasilan pemanfaatan pestisida 

nabati akar tuba sangat didukung dengan diketahuinya bagian tumbuhan akar tuba yang 

efektif untuk mengendalikan wereng coklat pada tanaman padi. 

 

1.3.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud penelitian 

 Penelitian yang akan dilaksanakan ini dalam mencari solusi pengendalian hama 

wereng coklat pada tanaman padi yang ramah lingkungan. 

1.3.2. Tujuan penelitian  

 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. 

 

1.4.  Luaran dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Luaran penelitian 

 Publikasi internasional atau nasional dari hasil penelitian ini akan menjadi informasi 

bagi peneliti dan lembaga pangan dalam penegendalian hama terpadu wereng coklat di 

indonesia maupun di negara lain. Penelitian ini juga menghasilkan Bahan Ajar guna 

menambah pengetahuan dan informasi pengendalian hama secara terpadu pada Mata Kuliah 

Pengendalian Hama Terpadu. 

 Hasil penelitian ini juga akan diseminasi pada Seminar Nasional Perhimpunan 

Entomologi Indonsia dan perbanyakan pestisida nabati akar tuba di laboratorium menjadi 

bahan pengendalian secara kimia organik di lapangan. 
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1.4.2. Manfaat penelitian 

 Hasil dari penelitian yang diajukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

nyata terhadap pengembangan IPTEK, pembangunan dan pengembangan insttitusi sebagai 

berikut: 

1.4.2.1.  Pengembangan IPTEK 

 Kemampuan pestisida nabati lokal dalam hal ini akar tuba dalam mengendalikan 

hama wereng coklat di Riau belum banyak di laporkan. Penelitian yang diusulkan akan 

mengungkapkan tentang keefektifan akar tuba lokal dalam mengendalikan hama wereng 

coklat pada tanaman padi di laboratorium dan skala lapangan.  

1.4.2.2.  Menunjang pembangunan 

 Keberhsilan pengendalian wereng coklat dengan menggunakan pestisida nabati akar 

tuba akan menekan kehilangan hasil sehingga kebutuhan pangan tercukupi khususnya 

Provinsi Riau. Dengan demikian, selain menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan, produksi padi yang dihasilkan melalui penerapan Pengendalian 

Hama Terpadu akan terbebas dari residu insektisida sintetis sehingga diharapkan dapat 

bersaing di pasar global.  

 Keberhasilan petani dalam mengendalikan hama akan meningkatkan pendapatan 

petani sehingga mensejahterakan kehidupan petani yang merupakan tujuan pembangunan 

nasional. 

1.4.2.3.  Pengembangan institusi 

 Kegiatan penelitian yang akan dilakukan tidak diragukan lagi dapat meningkatkan 

kinerja laboratorium hama tumbuhan dan sekaligus juga mengoptimalkan penggunaan 

peralatan dan fasilitas lainnya di kampus Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Disamping itu, 

keberhasilan dalam pemanfaatan pestisida nabati lokal dalam hal ini tumbuhan akar tuba akan 

menjadi cikal bakal usaha mandiri laboratorium dan juga dapat digunakan dalam pengabdian 

ke masyarakat dalam rangka mitra kampus dan masyarakat petani. Penelitian ini sangat 

mendukung sekali bagi pengembangan istitusi Universitas Riau dimana penelitia utama 

bekerja dan diharapkan dapat memperkuat jajaran peneliti pada lembaga lain di Indonesia. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tanaman Padi (Oryza sativa) 

Tanaman padi merupakan tanaman yang menghasilkan beras dan bahan makanan 

pokok bagi penduduk di Indonesia. Berdasarkan klasifikasi tanaman padi digolongkan ke 

dalam Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Kelas: Angiospermae, Ordo: Graminales, 

Famili: Gramineae, Genus: Oryza, Spesies: sativa dan  nama ilmiah Oryza sativa L. (Perdana, 

2010). 

Padi tergolong tanaman semusim yang dapat tumbuh baik pada iklim tropis seperti di 

Indonesia (Utama, 2015). Syarat tumbuh tanaman padi sawah yaitu curah hujan lebih dari 

1600 mm/tahun, pH optimum berkisar 5,5-7,5 (Pujiharti et al., 2008). Suhu optimum untuk 

pembungaan padi berkisar antara 24-30°C dan kelembaban 70-80% (Virmani dan Sharma, 

1998).  

 Tanaman padi termasuk rerumputan (Graminae) yang akarnya berserabut (Firmanto, 

2011). Bentuk batang berongga dan beruas-ruas. Setiap ruas batang tumbuh satu helai daun 

yang memanjang seperti pita (Sudirman dan Iwan, 2000). Tanaman padi memiliki daun 

tunggal, bewarna hijau tua dan akan berubah kuning keemasan setelah tanaman memasuki 

masa panen. Panjang helaian daun umumnya sekitar 100-150 cm. Bunga padi secara 

keseluruhan disebut malai yang merupakan bunga majemuk (Utama, 2015). Padi termasuk 

tanaman berumah satu yang memiliki 6 pasang sari dan 2 tangkai putik serta kepala putik 

(Sudirman dan Iwan, 2000).  

 Makarim dan Suhartatik (2009) menyatakan bahwa fase pertumbuhan padi secara 

umum terbagi atas 3, yaitu fase vegetatif, fase reproduktif dan fase pematangan. Fase 

vegetatif merupakan fase tumbuh dan berkembangnya dari anakan, tinggi tanaman dan daun 

secara bertahap. Fase kedua adalah fase reproduktif yaitu dimulai dengan memanjangnya ruas 

batang tanaman, berkurangnya jumlah anakan, munculnya daun bendera dan terjadi 

pembungaan. Fase reproduktif berlangsung selama 35 hari. Fase pematangan dimulai dari 

pembungaan, pengisian gabah hingga gabah matang. Fase ini berlangsung selama 30 hari.  

 Budidaya tanaman padi masih sering ditemui beberapa kendala. Salah satu kendala 

yang selalu mengancam produksi padi adalah serangan hama wereng coklat. Baehaki dan 

Mejaya (2014) menyatakan bahwa wereng coklat merupakan hama utama yang menyerang 

tanaman padi dan masih menjadi masalah dalam usaha produksi padi di Indonesia. 
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2.2.  Wereng Coklat (Nilaparvata lugens) 

Hama wereng coklat tergolong ke dalam Kingdom: Animalia, Filum: Arthropoda, 

Kelas: Insecta, Ordo: Homiptera, Famili: Delphacidae, Genus: Nilaparvata, Spesies: 

Nilaparvata lugens Stal. (Baehaki dan Mejaya., 2014). Wereng coklat merupakan salah satu 

hama utama pada tanaman padi (Dianawati dan Sujitno, 2015). Wereng coklat merupakan 

hama laten yang selalu ada setiap tahun, karena selalu ada tanaman padi di lapangan sebagai 

makanannya akibat sistem tanam yang tidak serempak (Baehaki, 2004), sehingga dimana pun 

ada tanaman padi selalu ada resiko terserang hama wereng coklat (Baehaki dan Mejaya, 

2014). Wereng coklat termasuk jenis hama yang paling berbahaya bagi para petani padi dan 

daya rusak sangat besar dan cepat (Kartasapoetra, 1993).     

Siklus hidup wereng coklat yaitu telur, nimfa (instar 1, 2, 3, 4  dan instar 5) dan 

imago. Setiap fase hidup memiliki kisaran waktu untuk berubah kefase berikutnya (Sianipar 

et al., 2015). Wereng coklat mempunyai telur berbentuk lonjong, diletakkan berkelompok 

dalam pangkal pelepah daun, tetapi bila populasinya tinggi telur diletakkan di ujung pelepah 

daun dan tulang daun. Jumlah telur yang diletakkan beragam, dalam satu kelompok antara 3-

21 butir. Telur menetas antara 7-11 hari atau rata-rata 9 hari (Baehaki dan Widiarta, 2010). 

 Telur yang menetas disebut nimfa. Makanan nimfa sama dengan induknya. Nimfa 

wereng coklat mengalami tahapan ganti kulit (instar) yang dibedakan menurut ukuran bentuk 

tubuh dan bakal sayapnya. Periode setiap instar nimfa berkisar antara 2-4 hari, sehingga rata-

rata stadia nimfa berlangsung sekitar 12-15 hari (Sogawa, 1971).  

Nimfa berwarna coklat keputihan, kemudian berubah menjadi coklat kehitaman 

setelah menjadi imago. Nimfa dapat berkembang menjadi 2 bentuk imago. Bentuk pertama 

adalah imago makroptera (bersayap panjang) yaitu sayap depan dan belakang normal, bentuk 

kedua adalah imago brakhiptera (bersayap kerdil) yaitu sayap depan dan belakang tumbuh 

tidak normal (Gambar 2.1.) (Wirajaswadi, 2010). Imago makroptera terbentuk jika terjadi 

kepadatan populasi tinggi dan penurunan daya dukung tanaman inang. Makroptera 

beradaptasi untuk terbang jauh dibantu angin untuk membentuk koloni di sawah yang baru 

ditanami. Imago brakhiptera bertubuh lebih besar dengan tungkai dan ovipositor yang lebih 

panjang sehingga lebih sesuai untuk bereproduksi dibandingkan dengan imago makroptera 

(Chaerani, 2017). Stadia imago wereng coklat sekitar 10-20 hari (Wirajaswadi, 2010). Imago 

wereng coklat brakhiptera dan makroptera disajikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Wereng Coklat (Nilaparvata lugens Stal.): a). Imago    bersayap pendek 

(Brakhiptera) dan b). Imago bersayap  panjang (Makroptera). Sumber: Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat (2010) 

 

Wereng coklat adalah serangga penusuk dan penghisap, terutama menghisap getah 

floem, mengurangi klorofil dan kandungan protein daun, serta mengurangi laju fotosintesis 

(Watanabe dan Kitagawa, 2000). Kumpulan imago dan nimfa hama wereng coklat 

menyerang dengan cara menghisap cairan tanaman yang mengakibatkan tanaman menjadi 

merana, tumbuh kerdil, daun mulai menguning, layu dan akhirnya menimbulkan gejala 

serangan wereng coklat yang disebut hopperburn atau mati kering (Baehaki dan Mejaya, 

2014). Wereng coklat juga menularkan virus penyebab penyakit kerdil hampa dan kerdil 

rumput (Saxena dan Barrion, 1983) yang serangannya dapat lebih besar dari serangan wereng 

coklat itu sendiri (Baehaki, 2012). 

Secara umum serangan wereng coklat lebih dominan terjadi pada musim hujan, 

sedangkan pada musim kemarau serangannya terjadi di daerah yang sering hujan. Populasi 

wereng coklat cepat meningkat pada kelembaban tinggi 70-80%, suhu siang hari optimum 

28-30°C, intensitas cahaya matahari rendah, pemupukan unsur hara N yang tinggi, tanaman 

rimbun, lahan basah dan angin lemah (Nurbaeti et al., 2010).  

Tahun 2010 saat terjadi serangan wereng coklat imigran 15 ekor/rumpun pada 

tanaman umur satu bulan, dalam 10 hari tanaman menjadi puso (Baehaki, 2010). Ambang 

ekonomi hama wereng coklat yaitu 15 ekor dalam satu rumpun padi (Pujiharti et al., 2008), 

sehingga dianjurkan melakukan pengendalian sebelum populasi di atas ambang ekonomi. 

Pengendalian salah satunya yang dianjurkan menggunakan insektisida nabati dari akar tuba 

(Derris elliptica). 

 

2.3. Tumbuhan Akar Tuba (Derris elliptica) 

Tumbuhan akar tuba termasuk ke dalam Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, 

kelas: Dicotyledoneae, Ordo: Rosales, Famili: Papilionaceae, Genus: Derris, Spesies: Derris 

elliptica Benth. (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).  Tumbuhan ini hampir ada di seluruh 

a b 
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wilayah di Indonesia. Tumbuhan ini dikenal dengan nama umumnya akar jenu, kayu tuba 

atau akar tuba. Banyak tumbuh liar di hutan atau semak dengan ketinggian 1-700 m dpl 

(Kardinan, 2004).  

Akar tuba merupakan jenis tumbuhan yang hidup membelit pada tumbuhan lain 

dengan tinggi kurang lebih 10 m. Batang berkayu dan bercabang monopodial, warna batang 

hijau ketika muda dan setelah tua berubah menjadi coklat kekuningan. Tumbuhan akar tuba  

memiliki daun majemuk, panjang 15-25 cm, lebar 5-8 cm, ujung daun runcing, daun yang 

muda berwarna coklat dan saat tua menjadi hijau (Gambar 2.2.). Tumbuhan akar tuba 

mempunyai bunga majemuk dengan panjang 12-25 cm dan tangkai berwarna ungu 

(Kardinan, 2004). Buah akar tuba berbentuk polong dengan ciri bulat telur, panjangnya 

kurang lebih 3,5-7 cm dan berwarna coklat muda. Bijinya bulat, berwarna coklat dan 

jumlahnya 1-2. Akarnya merupakan akar tunggang berwarna kuning kecoklatan 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991).  

 

Gambar 2.2. Tumbuhan Akar Tuba 

Sumber:  Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) 

Tumbuhan akar tuba mempunyai banyak kegunaan yaitu sebagai insektisida, 

akarisida, moluskusida dan racun ikan, karena memiliki kandungan zat yang beracun 

(Kardinan, 2004). Tumbuhan akar tuba memiliki kandungan zat beracun yang terdapat di 

dalam daun, batang, ranting dan terbanyak pada bagian akar (Ginting et al., 2015). Zat 

beracun terpenting yang terkandung adalah rotenon (Yoon, 2006), yang secara kimiawi 

digolongkan ke dalam kelompok flavonoid (Tarumingkeng, 1992). Selain itu, pada tumbuhan 

akar tuba terdapat deguelin, toxsicarol, alkaloida, saponin dan polifenol (Yoon, 2006). 

Kandungan senyawa rotenon yang terdapat pada bagian akar tuba sebesar 0,3-12% 

(Kardinan, 2004) dan kandungan senyawa nitrat dalam kulit batang tuba cukup tinggi yaitu 

sekitar 2000 mg/kg (Yuningsih et al.,  2004).   

Bahan aktif rotenon bekerja sebagai racun perut dan racun kontak yang selektif  

terhadap serangga (Kardinan, 2004). Mekanisme racun perut insektisida yaitu dengan 
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membunuh serangga sasaran dengan cara masuk ke dalam pencernaan melalui bahan 

makanan yang dimakan. Insektisida masuk ke organ pencernaan serangga dan diserap oleh 

dinding usus, kemudian ditranslokasikan ke pusat syaraf serangga dan organ-organ respirasi 

dan meracuni sel-sel lambung (Tarumingkeng, 1992).  

Beberapa hasil penelitian pemanfaatan ekstrak akar tuba dengan pelarut air telah 

dilakukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kastina (2018) bahwa ekstrak akar tuba 

dengan konsentrasi 10 g/l air menyebabkan mortalitas total wereng coklat pada tanaman padi 

sebesar 90%. Hasil penelitian Rahadiyan (2013) bahwa konsentrasi ekstrak akar tuba 2,5 g/l 

air menyebabkan mortalitas total hama kutu daun Aphis craccivora pada tanaman kacang 

panjang sebesar 92,50%. Berdasarkan penelitian Nurman (2011) melaporkan bahwa ekstrak 

akar tuba konsentrasi 30 g/l air mampu mengendalikan hama nimfa kutu putih (Paracocus 

marginatus) sebesar 95%. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Tempat  dan Waktu Penelitian 

 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.  

 

3.2. Bahan dan Alat 

 Bahan-bahan yang digunakan adalah benih padi varietas IR-42, imago wereng coklat, 

pupuk kandang, pupuk N, P dan K, ekstrak bagian tumbuhan akar tuba (ranting, daun dan 

akar), metanol, air, aquades, tanah sawah, dan gelas plastik volume 1000 ml.  

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, rotary 

evaporator, termohygrometer, cangkul, batang pengaduk, kertas saring walt men, wadah 

ukuran 26 x 20 cm, hand sprayer 500 ml dan 1000 ml, erlemeyer 1000 ml, kertas label, 

aspirator, pisau, saringan, gunting, kain kasa, sungkup tanaman padi, ember, tisu gulung, 

lampu senter, kamera dan alat-alat tulis. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu, percobaan 1 uji pestisida nabati bagian 

tumbuhan akar tuba terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium, 

percobaan 2 uji toksisitas beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium dan percobaan 3 uji interval 

aplikasi ekstrak akar tuba dengan pelarut organik terhadap hama wereng coklat pada tanaman 

padi di lapangan. 
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3.4.  Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Pelaksanaan Penelitian 

 

3.5.1.  Percobaan 1. Uji pestisida nabati bagian tumbuhan akar tuba  terhadap hama 

wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium 

3.5.1.1. Penyemaian benih padi 

Benih padi yang digunakan adalah varietas IR-42 yang diperoleh dari Balai Besar 

Penelitian Tanaman Padi di Subang Jawa Barat. Penyemaian benih padi dilakukan pada 

wadah plastik berukuran 26 x 20 cm. Benih padi disemaikan pada wadah yang berisi air 

sampai dalam kondisi lembab, diberi pupuk urea, kemudian dibiarkan sampai benih padi 

berkecambah. Penyemaian benih dilakukan selama 14 hari. Bibit tanaman padi berumur 14 

hari yang sudah memiliki 3-4 helai daun, siap digunakan sebagai pakan wereng coklat 

(Fauzana et al., 2014).  

 

 

Percobaan 1 

Uji pestisida nabati bagian tumbuhan 

akar tuba terhadap hama wereng 

coklat pada tanaman padi di 

laboratorium. 

 

Percobaan 2  

Uji toksisitas beberapa konsentrasi 

ekstrak akar tuba dengan pelarut 

organik terhadap hama wereng 

coklat pada tanaman padi di 

laboratorium 

 

Percobaan 3  

Uji interval aplikasi ekstrak akar 

tuba dengan pelarut organik 

terhadap hama wereng coklat pada 

tanaman padi di lapangan. 
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3.5.1.2. Penyediaan wereng coklat 

 Imago wereng coklat diambil dari tanaman padi sawah yang terserang yaitu di Desa 

Jayapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.  Imago wereng coklat 

diambil secara langsung pada bagian pangkal batang tanaman padi dengan menggunakan 

aspirator. Imago wereng coklat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam stoples diameter  19 

cm x tinggi 21 cm yang sudah berisi tanaman padi berumur 14 hari setelah semai sebagai 

makanannya. Imago wereng coklat kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan 

perbanyakan. 

                    

Gambar 3.1. Penyediaan wereng coklat (a). Imago wereng coklat dilapangan (b). Aspirator 

untuk mengambil imago wereng coklat (c) Imago wereng coklat yang di di 

dalam stoples untuk dilakukan perbanyakan 

 

3.5.1.3. Perbanyakan wereng coklat  

Imago wereng coklat yang diambil dari lapangan diperbanyak di dalam wadah plastik 

yang telah berisi bibit padi varietas IR-42 umur 14 hari setelah semai. Bibit padi digunakan 

sebagai inang wereng coklat dan dipelihara untuk mendapatkan keturunan sampai jumlahnya 

mencukupi untuk perlakuan sebanyak 180 ekor, air ditambahkan setiap hari secukupnya. 

Perbanyakan wereng coklat dilakukan sampai didapatkannya imago berumur 1 hari. 

Perbanyakan dilakukan sampai generasi F2 (dalam waktu 2 bulan). 

3.5.1.4. Pembuatan ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

Tumbuhan akar tuba yang dijadikan sebagai sumber ekstrak  adalah bagian daun, akar 

dan ranting yang diambil dari kebun masyarakat di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, 

Riau. Berikut ini gambar akar tuba.  

Daun, akar dan ranting tuba dibawa ke Laboratorium Hama Tumbuhan, selanjutnya 

dikeringanginkan selama 1 minggu. Daun, akar, dan ranting yang telah kering kemudian 

dipotong-potong kecil dengan ukuran ± 2 cm dan dihaluskan dengan menggunakan blender. 

Tepung akar tuba yang sudah halus tersebut disaring dengan menggunakan ayakan berukuran 

0,5 mm mesh. Selanjutnya tepung akar tuba yang diperoleh disimpan di dalam stoples.  

a c b 
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 Ekstraksi tepung akar tuba dilakukan menggunakan pelarut metanol (polar) dengan 

metode maserasi. Proses ekstraksi dengan metode maserasi yaitu masing-masing ekstrak 

tepung bagian tanaman akar tuba (daun, ranting dan akar) dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

yang berisi tepung dan metanol dengan perbandingan 1:4 dan diaduk menggunakan magnetik 

stirer selama 6 jam, kemudian dimaserasi (perendaman) selama 24 jam (Yenie et al., 2013). 

Selanjutnya, disaring menggunakan corong buchner beralaskan kertas saring dan filtratnya 

diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada temperatur 78°C sehingga diperoleh 

100% ekstrak akar tuba. Hasil ekstraksi diencerkan lagi menggunakan aquades untuk 

mendapatkan masing-masing perlakuan konsentrasi akar tuba. Berikut ini gambar pembuatan 

ekstrak akar tuba dengan pelarut organik metanol. 
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Gambar 3.2. Pembuatan ekstrak akar tuba dengan pelarut organik metanol:  

 (a). Tumbuhan akar tuba (b, c dan d). Daun, ranting dan akar yang sudah 

dikeringanginkan dan dihaluskan menggunakan blender (e). Daun, ranting dan 

akar yang sudah dihaluskan direndam dengan metanol (f). Penyaringan (g). 

Hasil daun, ranting dan akar yang sudah di saring (h). Hasil penyaringan 

diuapkan dengan rotary evaporator  (i). Hasil ekstrak daun, ranting dan akar. 

 

3.5.1.5. Penyiapan tanaman padi untuk perlakuan 

 Tanaman padi yang digunakan adalah tanaman padi yang diperoleh dari hasil 

penyemaian. Wadah yang digunakan untuk perlakuan yaitu dua gelas plastik dengan ukuran 

diameter 7 cm x tinggi 20 cm (Gambar 3.3.). Penanaman dilakukan dengan cara memasukkan 

5 anakan tanaman padi yang berumur 14 hari setelah semai ke dalam gelas plastik. Gelas 

plastik bagian bawah diberi air, gelas plastik bagian atas dasarnya dilubangi sebanyak 5 

lubang. Akar anakan tanaman padi dimasukkan di dasar gelas plastik bagian bawah dan 

batang padi dimasukkan ke dalam lubang dasar gelas atas (Fauzana et al., 2014). 

    

 Gambar 3.3. Wadah aplikasi perlakuan wereng coklat 

 

 

3.5.1.6. Infestasi wereng coklat 

Imago wereng coklat diinfestasikan sebanyak 10 ekor pada masing-masing wadah 

plastik yang berisi tanaman padi berumur 14 hari. Infestasi wereng coklat dilakukan dengan 

g
v

i
v

h
v
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menggunakan aspirator dan dibiarkan selama 12 jam sebelum dilakukan aplikasi. Hal ini 

dilakukan supaya wereng coklat dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 

3.5.1.7. Rancangan percobaan 

Uji biopestisida bagian tumbuhan akar tuba terhadap hama wereng coklat pada 

tanaman padi di laboratorium akan dilakukan secara eksperimen menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan, sehingga diperoleh 18 unit 

percobaan. Adapun yang menjadi perlakuan sebagai berikut:  

T1= Ekstrak akar tuba bagian daun  

T2= Ekstrak akar tuba bagian akar 

T3= Ekstrak akar tuba tuba ranting 

3.5.1.8. Aplikasi  

 Aplikasi ekstrak bagian tumbuhan akar tuba masing-masing sebesar 1% dilakukan 12 

jam setelah infestasi imago wereng coklat. Sebelum melakukan aplikasi, terlebih dahulu 

melakukan kalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan cara mengisi hand sprayer ukuran 100 ml 

dengan air sampai penuh, kemudian disemprotkan ke tanaman padi secara merata. Jumlah air 

yang tersisa di dalam hand sprayer tersebut dihitung. Volume air sebelum disemprotkan 

dikurangi dengan volume air yang tersisa di dalam hand sprayer, sehingga didapatkan 

volume semprot. Kalibrasi diulang sebanyak 3 kali dan dirata-ratakan. Masing-masing 

ekstrak bagian tumbuhan akar tuba sesuai perlakuan konsentrasi 1% dengan volume semprot 

4 ml disemprotkan ke seluruh bagian tanaman padi yang telah diinfestasi wereng coklat di 

laboratorium. Setelah dilakukan aplikasi di lakukan pengamatan setiap 1 jam sekali selama 

72 jam. Hasil percobaan 1 di lanjutkan pada percobaan 2. 

                    

Gambar 3.4. Tahapan pelaksanaan aplikasi insektisida akar tuba bagian daun, ranting dan 

akar (a). ektstrak akar tuba yang sudah di larutkan dengan aquades  (b). ekstrak 

daun, ranting dan akar tuba yang sudah diaplikasikan dan (c). Aplikasi pada 

unit percobaan 

 

a
v

b
v

c
v
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3.5.2. Percobaan 2. Uji toksisitas beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba dengan 

pelarut organik terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di 

laboratorium 

 

3.5.2.1. Penyemaian benih padi 

Benih padi yang digunakan pada percobaan 2 yaitu varietas IR-42. Penyemaian benih 

padi sama dengan cara pada 3.5.1.1. Kecambah tanaman padi berumur 14 hari yang sudah 

memiliki 3-4 helai daun, siap digunakan sebagai pakan wereng coklat. 

3.5.2.2. Penanaman tanaman padi untuk perlakuan di laboratorium 

 Tanaman padi yang digunakan adalah tanaman padi yang diperoleh dari hasil 

penyemaian. Wadah yang digunakan untuk perlakuan yaitu dua gelas plastik dengan ukuran 

diameter 7 cm x tinggi 20 cm. Penanaman padi untuk perlakuan di laboratorium dilakukan 

sama dengan cara pada 3.5.1.5.  

3.5.2.3. Penyediaan wereng coklat 

Imago wereng coklat yang sudah tersedia di perbanyakan di laboratorium. 

Perbanyakan imago wereng coklat sama dengan cara pada 3.5.1.3. Pergantian makan untuk 

wereng coklat dilakukan tiap 14 hari dengan bibit baru, caranya yaitu: bibit lama yang berisi 

wereng coklat diletakkan secara terbalik diatas bibit baru yang telah disanggah dengan 2 

kawat secara bersilang di atas bibit padi yang baru. Wereng coklat dibiarkan pindah ke bibit 

yang baru. Perbanyakan wereng coklat dilakukan sampai didapatkannya imago berumur 1 

hari. Perbanyakan dilakukan sampai generasi F2. Regenerasi dilakukan 14 hari sekali secara 

terus menerus selama perbanyakan.  

3.5.2.4. Pembuatan ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

Bagian tumbuhan akar tuba terbaik dari hasil penelitian percobaan 1 di uji pada 

percobaan 2. Bagian tumbuhan akar tuba kemudian  dikeringanginkan selama 1 minggu. 

Proses pembuatan larutan ekstrak tepung akar tuba dengan pelarut organik sama dengan 

3.5.1.4.  

3.5.2.5. Infestasi wereng coklat 

Imago wereng coklat diinfestasikan sebanyak 10 ekor pada masing-masing tanaman 

padi yang telah berumur 14 hari. Caranya sama dengan percobaan 1 pada 3.5.1.6. 

3.5.2.6. Rancangan percobaan 

Ekstrak bagian tumbuhan akar tuba terbaik dari hasil penelitian percobaan 1 diuji 

kemampuannya terhadap imago wereng coklat menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 5 perlakuan dan 6 ulangan sehingga diperoleh 30 unit percobaan. Adapun 

yang menjadi perlakuan sebagai berikut :  
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T0= 0,00% ekstrak akar tuba  

T1= 0,025% ekstrak akar tuba  

T2= 0,050% ekstrak akar tuba  

T3= 0,075% ekstrak akar tuba  

T4= 1% ekstrak akar tuba  

3.5.2.7. Aplikasi  

 Aplikasi ekstrak akar tuba pada berbagai konsentrasi dengan pelarut organik sesuai 

perlakuan diuji menggunakan metode penyemprotan. Selanjutnya,  aplikasi sama dengan 

pada percobaan 1 yaitu 3.5.1.8. Setelah tahapan pengujian diaplikasikan, dilakukan 

pengamatan setiap 1 jam sekali untuk melihat kemampuan 5 konsentrasi ekstrak akar tuba 

dengan pelarut organik dalam mengendalikan hama wereng coklat. Hasil perlakuan 

konsentrasi ekstrak akar tuba terbaik digunakan untuk penelitian percobaan 3.  

 
Gambar 3.5. ekstrak akar tuba bagian akar yang sudah dilarutkan dengan aquades 

 

3.5.3. Percobaan 3. Uji interval penyemprotan ekstrak akar tuba dengan pelarut 

organik terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di lapangan 

 

3.5.3.1. Penyemaian benih padi pada media tanah 

 Benih padi yang digunakan adalah varietas IR-42. Penyemaian benih padi dilakukan 

pada wadah plastik berukuran 26 x 20 cm. Benih padi disemaikan pada wadah yang berisi 

media berupa tanah, kemudian dibiarkan sampai benih padi berkecambah. Penyemaian benih 

dilakukan selama 14 hari. Kecambah tanaman padi berumur 14 hari yang sudah memiliki 3-4 

helai daun, siap digunakan sebagai pakan wereng coklat. 

3.5.3.2. Penanaman dan pemeliharaan tanaman padi untuk perlakuan  di lapangan 

 

Bibit tanaman padi berumur 14 hari setelah semai dilakukan transplanting. 

Penanaman dilakukan di rumah kaca, dimana tanaman padi ditanam di media berupa tanah 

sawah yang berasal dari bangkinang yang dicampur dengan pupuk kandang (perbandingan 

5:1) dan dengan menjaga permukaan air sampai 2 cm di atas media tanam. Bibit padi ditanam 
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sebanyak 5 bibit per rumpun di dalam ember. Bibit padi yang sudah ditanam dipelihara 

sampai berumur 30 hari dan kemudian dimasukkan ke dalam sungkup yang berukuran 115 

cm x 100 cm. 

Pemeliharaan meliputi pemupukan dan penyiangan. Tanaman padi dilakukan 

pemupukan dosis 200 kg urea/ha, 100 kg TSP/ha dan 75 kg KCl/ha yang diberikan pada saat 

tanam, sedangkan urea dilakukan pemberian sebanyak 3 kali, yang diberikan pada saat 

tanaman padi berumur 1 minggu setelah tanam (MST), 5 MST dan 9 MST. Gulma yang 

tumbuh dicabut dan dibuang dari ember. Pemeliharaan lain dilakukan sesuai kebutuhan 

tanaman padi.  

           
Gambar 3.6. Tahapan pelaksanaan penanaman bibit padi: (a). Penimbangan media tanah (b). 

Ember yang sudah berisi media tanah di masukan ke dalam sungkup (c). bibit 

padi yang sudah di tanam  

 

3.5.3.3. Penyediaan wereng coklat 

Imago wereng coklat yang sudah diperbanyak di laboratorium dipakai untuk 

pengujian di lapangan. Perbanyakan dilakukan sampai didapatkannya imago berumur 1 hari. 

Perbanyakan dilakukan sampai generasi F2 (dalam waktu 2 bulan). Regenerasi dilakukan 14 

hari sekali secara terus menerus selama perbanyakan (3.5.2.3). 

3.5.3.4. Pembuatan ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

Proses pembuatan larutan ekstrak akar tuba dengan pelarut organik sesuai dengan 

percobaan 1. Proses pembuatan larutan ekstrak tepung akar tuba dengan pelarut organik sama 

dengan pada 3.5.1.4. 

3.5.3.5. Infestasi wereng coklat 

Imago wereng coklat diinfestasikan sebanyak 10 ekor pada masing-masing tanaman 

padi yang telah berumur 30 hari di lapangan. Infestasi wereng coklat dilakukan dengan 

menggunakan aspirator dan dibiarkan selama 12 jam sebelum dilakukan aplikasi. Hal ini 

dilakukan supaya wereng coklat dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 

a b c 
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Gambar 3.7. Infestasi wereng coklat pada unit percobaan 

3.5.3.6. Rancangan percobaan 

 Pelaksanaan penelitian percobaan 3 dilakukan dengan menggunakan konsentrasi 

terbaik dari hasil percobaan 2 yaitu konsentrasi akar tuba 1%. Konsentrasi terbaik diuji pada 

hama wereng coklat di lapangan dengan interval penyemprotan yang berbeda. Pengujian 

dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan 

sehingga diperoleh 20 unit percobaan. Masing-masing unit percobaan diinfestasikan 10 ekor 

imago wereng coklat. Adapun perlakuan yang digunakan sebagai berikut:  

P0= Tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba 

P1= Interval penyemprotan ekstrak akar tuba konsentrasi 1% 1x1 minggu  

P2= Interval penyemprotan ekstrak akar tuba konsentrasi 1% 1x2 minggu 

P3= Interval penyemprotan ekstrak akar tuba konsentrasi 1% 1x3 minggu 

3.5.3.7. Aplikasi  

Aplikasi ekstrak akar tuba dengan pelarut organik diuji menggunakan metode 

penyemprotan. Sebelum melakukan aplikasi, terlebih dahulu melakukan kalibrasi. Kalibrasi 

dilakukan sama dengan percobaan 1 pada 3.5.1.8. Setelah tahapan pengujian diaplikasikan, 

dilakukan pengamatan setiap sehari sekali untuk melihat kemampuan konsentrasi ekstrak 

akar tuba dengan pelarut organik dalam mengendalikan hama wereng coklat dengan interval 

penyemprotan yang berulang pada tanaman padi di lapangan. 

 

3.6.  Parameter Pengamatan 

3.6.1. Percobaan 1. Uji biopestisida bagian tumbuhan akar tuba terhadap hama 

wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium 

 

3.6.1.1. Waktu awal kematian wereng coklat (jam) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mematikan 

imago wereng coklat paling awal. Pengamatan dilakukan 1 jam setelah aplikasi dan 

dilanjutkan setiap 1 jam berikutnya.  



21 
 

3.6.1.2.  Lethal time 50 (LT50) (jam) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan setiap perlakuan 

untuk mematikan 50% populasi imago wereng coklat. Pengamatan dilakukan setiap 1 jam 

setelah diberikan perlakuan sampai 50% populasi imago wereng coklat yang mati dari setiap 

unit percobaan. 

3.6.1.3. Mortalitas harian (%) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah imago wereng coklat yang mati 

setiap hari setelah diberikan perlakuan. Menurut Natawigena (1993) persentase mortalitas 

harian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
   

 
      

Keterangan: 

MH =  Persentase mortalitas harian 

a =  Jumlah imago wereng coklat yang diperlakukan 

b =  Jumlah imago wereng coklat yang hidup 

 

3.6.1.4. Mortalitas total (%) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase total populasi imago wereng 

coklat yang mati sampai pada akhir pengamatan. Menurut Natawigena (1993) persentase 

mortalitas total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
 

 
      

Keterangan: 

 MT =  Persentase mortalitas total  

 c =  Jumlah imago wereng coklat yang mati 

 d =  Jumlah imago wereng coklat yang diperlakukan 

3.6.2. Percobaan 2. Uji toksisitas beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba dengan 

pelarut organik terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di 

laboratorium 

 

3.6.2.1. Waktu awal kematian wereng coklat (jam) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mematikan 

imago wereng coklat paling awal. Pengamatan dilakukan sama dengan 3.6.1.1.  
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3.6.2.2. Lethal time 50 (LT50) (jam) 

 Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan setiap perlakuan 

untuk mematikan 50% populasi imago wereng coklat. Pengamatan dilakukan sama dengan 

3.6.1.2.  

3.6.2.3.  Lethal concentration (LC50,95) (%) 

Pengamatan dilakukan setiap 1 jam dengan cara menghitung jumlah imago wereng 

coklat yang mati pada masing-masing perlakuan. Untuk menentukan LC50,95 konsentrasi 

ekstrak tanaman tuba yang tepat, maka data dianalisis probit menggunakan program POLO-

PC (LeOra  software, 1987).  

3.6.2.4.  Mortalitas harian (%) 

 Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah imago wereng coklat yang mati 

setiap hari setelah diberikan perlakuan. Persentase mortalitas harian sama dengan 3.6.1.3.  

3.6.2.5. Mortalitas total (%) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase total populasi imago wereng 

coklat yang mati sampai pada akhir pengamatan. Persentase mortalitas pengamatan dilakukan 

sama dengan 3.6.1.4. 

3.6.3. Percobaan 3. Uji interval penyemprotan ekstrak akar tuba dengan pelarut   

organik terhadap hama  wereng coklat pada tanaman padi di lapangan 

 

3.6.3.1. Mortalitas harian (%) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah imago wereng coklat yang mati 

setiap hari setelah diberikan perlakuan. Persentase mortalitas harian sama dengan 3.6.1.3.  

3.6.3.2. Mortalitas total (%) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase total populasi imago wereng 

coklat yang mati sampai pada akhir pengamatan. Persentase mortalitas Pengamatan dilakukan 

sama dengan 3.6.1.4. 

3.6.3.3.  Populasi nimfa 

 Pengamatan populasi nimfa wereng coklat dilakukan pada tanaman padi di lapangan 

setiap 24 jam setelah aplikasi ekstrak akar tuba dengan pelarut organik dan dilanjutkan pada 

48, 72 dan 96 jam setelah aplikasi. Metode yang digunakan secara visual in situ pada masing-

masing tanaman padi. 

3.6.3.4.  Populasi imago 

 Pengamatan populasi imago wereng coklat dilakukan pada tanaman padi di lapangan 

setiap 24 jam setelah aplikasi ekstrak akar tuba dengan pelarut organik dan dilanjutkan pada 
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48, 72 dan 96 jam setelah aplikasi. Metode yang digunakan secara visual in situ pada masing-

masing tanaman padi. 

3.6.3.5.  Intensitas serangan  

 Pengamatan intensitas serangan dilakukan tiap 1 minggu sekali. Intensitas serangan 

dihitung berdasarkan kerusakan daun tanaman padi yaitu menguning karena dihisap oleh 

wereng coklat yang diamati pada akhir pengamatan. Data hasil penelitian disajikan secara 

deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar. Rumus yang digunakan menurut Natawigena 

(1993) adalah: 

  
∑          

     
        

Keterangan: 

I  = Intensitas serangan (%) 

ni = jumlah tanaman dari tiap kategori serangan (i =0-9) 

vi = Nilai skala dari tiap kategori serangan (i = 0-9) 

Z = Nilai skala dari tiap kategori serangan tertinggi 

N = Banyaknya tanaman yang diamati  

Tabel 3.1. Skala Pengelompokan Intensitas Serangan  

Skala Gejala kerusakan 

0 Tidak ada gejala serangan 

1 Tanaman sedikit menguning 

3 Sebagian daun pertama dan kedua menguning 

5 
Daun-daun menguning, pertumbuhan terhambat atau layu, 20-25% 

mengalami kerdil 

7 Lebih dari separuh tanaman layu atau tanaman sangat kerdil 

9 Layu sempurna, tanaman mati  

Sumber: Intenational Rice Research Institute (2002) 

Tabel 3.2.  Kategori Tingkat Serangan Hama pada Tumbuhan 
 

Intensitas serangan Kategori 

0% Tidak terserang 

<25% Intensitas sangat ringan 

>26-50% Intensitas ringan 

>51-75% Intensitas sedang 

76% Intensitas berat 

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (2008)  

 

3.6.3.6. Suhu (
◦
C) dan kelembaban (%) di lapangan 

 

 Pengamatan dilakukan untuk mengamati suhu dan kelembaban di lapangan 

mengunakan alat Termohygrometer. Pengamatan dilakukan setiap hari selama penelitian 

berlangsung, pagi pada jam 07.00 WIB, siang hari pada jam 13.00 WIB, dan sore hari pada 
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jam 17.00 WIB dan dihitung dengan persamaan yang mengacu pada Tjasyono (2004) sebagai 

berikut: 

T(
0
C)        =  2 t pagi + t siang + t sore 

4 

RH(%)     =  2 (rh pagi) + rh siang + rh sore 

4 

Keterangan : 

T : Suhu ruangan atau lapangan 

t : Suhu pada saat pengamatan  

RH  : Kelembaban ruangan atau lapangan 

rH : Kelembaban pada saat pengamatan 

  

3.7. Analisis Data  

3.7.1. Percobaan 1 

 Data mortalitas harian dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk 

grafik, sedangkan data waktu awal kematian, lethal time 50 dan mortalitas total dianalisis 

dengan model linear sebagai berikut: 

Yij = μ + τi + εij 

Keterangan :  

Yij = Nilai percobaan pada perlakuan ekstrak bagian akar tuba ke-i pada ulangan ke-

j  

μ =  Nilai tengah umum 

τi =  Pengaruh ekstrak bagian akar tuba ke-i 

εij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ekstrak bagian akar tuba ke-i dan 

ulangan ke-j 

 

 Data pengamatan dianalisis secara statistika menggunakan Analisys of variance 

(ANOVA) dengan uji F pada taraf alfa 5%. Apabila perlakuan berpengaruh nyata dilanjutkan 

dengan uji lanjutan Beda Nyata Terkecil (BNT). 

3.7.2. Percobaan 2 

Data mortalitas harian  dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk 

grafik, sedangkan data waktu awal kematian, lethal time 50, lethal concentration (LC50,95), 

mortalitas total dianalisis dengan model linear sebagai berikut: 

Yij = μ + τi + εij 

Keterangan :  

Yij = Nilai percobaan pada perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba ke-i pada 

ulangan ke-j  
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μ =  Nilai tengah umum 

τi =  Pengaruh konsentrasi ekstrak akar tuba ke-i 

εij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba ke-i 

dan ulangan ke-j 

 

 Data pengamatan dianalisis secara statistika menggunakan Analisys of variance 

(ANOVA) dengan uji F pada taraf alfa 5%. Apabila perlakuan berpengaruh nyata dilanjutkan 

dengan uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT).  

3.7.3. Percobaan 3 

Data mortalitas harian, populasi nimfa, populasi imago, intensitas serangan dianalisis 

dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Data mortalitas total dengan 

model linear sebagai berikut: 

Yij = μ + τi + εij 

Keterangan :  

Yij = Nilai percobaan pada perlakuan interval penyemprotan konsentrasi ekstrak 

akar tuba ke-i pada ulangan ke-j  

μ =  Nilai tengah umum 

τi =  Pengaruh interval penyemprotan konsentrasi ekstrak akar tuba ke-i 

εij = Pengaruh galat percobaan pada perlakuan interval penyemprotan konsentrasi 

ekstrak akar tuba ke-i dan ulangan ke-j 

 

 Data pengamatan dianalisis secara statistika menggunakan Analisys of variance 

(ANOVA) dengan uji F pada taraf alfa 5%. Apabila perlakuan berpengaruh nyata dilanjutkan 

dengan uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT).  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Percobaan 1. Uji pestisida nabati bagian tumbuhan akar tuba terhadap hama  

wereng coklat pada tanaman padi di laboratorium 

 

4.1.1.  Waktu awal kematian wereng coklat (jam) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan insektisida nabati dari  beberapa 

bagian tumbuhan akar tuba berpengaruh nyata terhadap waktu awal kematian wereng coklat 

pada tanaman padi di laboratorium. Hasil uji lanjut BNT pada taraf 5% dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Rata-rata waktu awal kematian wereng coklat setelah pemberian    insektisida 

nabati dari  beberapa bagian tumbuhan akar tuba (jam) 
 

Perlakuan bagian tumbuhan akar tuba Rata-rata (jam) 

Akar 2,33 a 

Ranting 4,83 b 

Daun 7,33 c 

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

taraf 5%. 

 

 Tabel 4.1. menunjukkan bahwa perlakuan insektisida nabati akar tuba bagian akar, 

ranting dan daun menyebabkan waku awal kematian wereng coklat yang berbeda nyata dari 

seluruh perlakuan. Perlakuan dengan insektisida nabati akar tuba bagian akar, ranting dan 

daun dapat memperlihatkan pengaruh terhadap awal kematian wereng coklat dengan kisaran 

waktu 2,33 jam 7,33 jam. Hal ini memunjukkan bahwa insektisida nabati akar tuba bagian 

akar, ranting dan daun mampu mematikan wereng coklat dengan waktu yang berbeda-beda.  

 Perlakuan insektisida nabati akar tuba bagian akar menyebabkan awal kematian 

wereng coklat paling cepat yang terjadi pada 2,33 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata 

dengan perlakuan akar tuba bagian ranting dan daun. Sedangkan pada perlakuan bagian 

ranting awal kematian terjadi pada 4,83 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan 

perlakuan daun dengan awal kematian 7,33 jam setelah aplikasi. Insektisida nabati akar tuba 

bagian akar memberikan memberikan pengaruh lebih cepat dalam mematikan wereng coklat. 

Hal ini diduga karena senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam insektisida 

nabati akar tuba bagian akar lebih banyak dibandingkan pada bagian daun dan ranting. 

Menurut Kuncoro (2006) kadar rotenon tersebar di seluruh bagian tumbuhan akar tuba seperti 

pada ranting, batang, daun dan akar. Namun, terbanyak pada bagian akar (Guerrero et al., 
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1990 dalam Ginting et al., 2015). Rotenone secara kimiawi digolongkan ke dalam kelompok 

flavonoid (Tarumingkeng, 1992). Selain rotenone, pada akar tuba juga terdapat deguelin, 

toxicarol, alkaloida, saponin dan polifenol (Yoon, 2006). Senyawa rotenon yang terkandung 

pada akar tuba sebesar 0,3-12% (Kardinan, 2004).  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat perubahan morfologi dan 

perubahan tingkah laku imago wereng coklat setelah diaplikasikan dengan bagian insektisida 

nabati akar tuba. Gejala awal kematian wereng coklat setelah aplikasi insektisida nabati akar 

tuba adalah serangga tidak aktif seperti sebelum diberi perlakuan, jika disentuh akan terbang 

dan jatuh, imago wereng coklat yang mati mengalami perubahan warna menjadi kehitaman. 

Menurut Kardinan (2001) bahwa dalam penilaian efek keracunan insektisida pada serangga 

adalah dengan melihat adanya respon fisik dan perilaku serangga uji setelah kontak dengan 

insektisida yang diaplikasikan. Pada penelitian ini metabolit sekunder pada insektisida nabati 

akar tuba yang mampu mematikan wereng coklat yaitu sebagai racun kontak dan racun perut, 

yaitu melalui penyemprotan pada tanaman padi dan wereng coklat. Hal ini didukung oleh 

Kardinan (2004) bahwa akar tuba bersifat sebagai racun kontak dan racun perut terhadap 

serangga hama. 

 

4.1.2. Lethal time 50 (LT50) (jam) 

 Hasil pengamatan lethal time 50 (LT50) setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan insektisida nabati dari  beberapa bagian tumbuhan akar tuba berpengaruh nyata 

terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mematikan hama wereng coklat sebanyak 50%. Hasil 

uji lanjut BNT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Rata-rata lethal time 50 wereng coklat setelah pemberian insektisida nabati dari  

beberapa bagian tumbuhan akar tuba  
 

Perlakuan bagian tumbuhan akar tuba Rata-rata (jam) 

Akar 17,33 a 

Ranting 26,00 b 

Daun 33,50 c 

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

taraf 5%. 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa insektisida nabati bagian akar tuba yang berbeda 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap LT50 wereng coklat. Perlakuan insektisida nabati 

bagian akar tuba menyebabkan lethal time 50 pada wereng coklat dengan kisaran 17,33-33,50 

jam setelah aplikasi. Insektisida nabati akar tuba bagian akar merupakan perlakuan yang 



28 
 

paling cepat dalam mematikan 50% wereng coklat yaitu 17,33 jam setelah aplikasi dan 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Insektisida nabati akar tuba bagian ranting berbeda 

nyata dengan daun yaitu dengan LT50 wereng coklat 26,00 jam dan 33,50 setelah aplikasi.  

 Waktu yang dibutuhkan insektisida nabati akar tuba bagian akar dalam mematikan 

50% wereng coklat lebih cepat. Hal ini diduga karena jumlah kandungan senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat pada ekstrak akar lebih tinggi dibandingkan yang terdapat pada 

ranting dan daun sehingga lebih cepat terjadinya kematian wereng coklat sebanyak 50%. 

Martono et al., (2004), menyatakan bahwa efektifitas suatu bahan nabati yang digunakan 

sebagai insektisida nabati sangat tergantung dari bahan yang digunakan. Sehingga dengan 

tingginya metabolit sekunder yang terkandung pada bagiaan akar menyebabkan LT50 wereng 

coklat lebih cepat. 

 

4.1.3. Mortalitas harian (%) 

 Hasil pengamatan terhadap persentase mortalitas harian wereng coklat dengan 

perlakuan insektisida nabati beberapa bagian tumbuhan akar tuba yang berbeda menyebabkan 

mortalitas yang berbeda. Mortalitas harian wereng coklat dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1.  Mortalitas harian wereng coklat setelah aplikasi insektisida nabati dari bagian 

tumbuhan akar tuba 

 

Gambar 4.1. menunjukkan bahwa pemberian insektisida nabati bagian akar tuba 

menyebabkan mortalitas harian wereng coklat yang berbeda pada setiap perlakuan. Mortalitas 

harian pemberian insektisida nabati akar tuba mampu mematikan wereng coklat pada kisaran 

33-55% pada hari pertama, pada hari kedua kisaran 25,33-40% dan pada hari ketiga 

mengalamai penurunan yaitu sebesar 5-15%. Pengamatan pada hari pertama pada perlakuan 

insektisida nabati akar tuba bagian akar mampu mematikan wereng coklat sebesar 55%, 
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diikuti dengan perlakuan ranting dan daun yang mampu menyebabkan mortalitas berturut-

turut sebesar 40%, dan 33%.  

Perbedaan mortalitas harian disebabkan perbedaan bagian dari tumbuhan akar tuba 

yang digunakan sebagai insektisida nabati. Perlakuan insektisida nabati akar tuba bagian akar 

mampu menyebabkan mortalitas harian tertinggi pada hari pertama disebabkan karena 

senyawa reotenone yang terkandung dalam akar lebih tinggi dibandingkan ranting dan daun, 

sehingga bekerja secara maksimal sebagai racun kontak dan racun perut. Bahan aktif rotenon 

bekerja sebagai racun perut dan racun kontak yang selektif  terhadap serangga (Kardinan, 

2004).  

Wereng coklat merupakan serangga penusuk dan penghisap cairan tanaman 

(watanabe dan Kitagawa, 2000). Mekanisme racun perut insektisida yaitu dengan membunuh 

serangga sasaran dengan cara masuk ke dalam pencernaan melalui bahan makanan yang 

dimakan. Insektisida masuk ke organ pencernaan serangga dan diserap oleh dinding usus, 

kemudian ditranslokasikan ke pusat syaraf serangga dan organ-organ respirasi dan meracuni 

sel-sel lambung (Tarumingkeng, 1992). Hal ini juga didukung karena perlakuan insektisida 

nabati akar tuba bagian akar memberikan lethal time 50 yaitu 17,33 jam setelah aplikasi, 

lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya sehingga mortalitas harian pada hari 

pertama menjadi lebih tinggi.  

Mortalitas harian kedua dan ketiga pada perlakuan insektisida nabati akar tuba bagian 

akar, ranting dan daun mengalami penurunan, hal ini dikarenkan jumlah wereng coklat uji 

semakin sedikit atau berkurang. Hal ini juga disebabkan karena insektisida nabati dari bahan 

nabati mempunyai kelemahan seperti mudah terurai. Hal ini didukung oleh Dadang dan 

Prijono (2008) bahwa beberapa kekurangan insektisida nabati, antara lain persistensi 

insektisida nabati rendah, sehingga perlu aplikasi yang berulang jika populasi hama tinggi.  

 

4.1.4. Mortalitas total (%) 

 Hasil pengamatan mortalitas total wereng coklat setelah dianalisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan insektisida nabati beberapa bagian tumbuhan akar tuba 

memberikan pengaruh nyata terhadap mortalitas total wereng coklat. Hasil uji lanjut BNT 

pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3.  Mortalitas total wereng coklat setelah pemberian insektisida nabati dari beberapa  

bagian tumbuhan akar tuba (%) 
 

Perlakuan bagian tumbuhan akar tuba Rata-rata (%) 

Akar 100,00 a 

Ranting   80,00 b 

Daun    73,33 c 

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

taraf 5%. 

 

 Tabel 4.3. memperlihatkan bahwa uji insektisida nabati beberapa bagian tumbuhan 

akar tuba memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas total wereng coklat. 

Perlakuan insektisida nabati akar tuba bagian akar menyebabkan mortalitas total wereng 

coklat sebesar 100% dan berbeda nyata dengan bagian ranting dan daun. Insektisida nabati 

akar tuba bagian ranting menunjukkan mortalitas total 80% dan berbeda nyata dengan bagian 

daun dengan mortalitas total sebesar 73,33% sampai akhir pengamatan. Hal ini disebabkan 

adanya pengaruh dari daya racun dan respon wereng coklat terhadap insektisida nabati akar 

tuba bagian akar yang mempunyai kandungan racun rotenone yang tinggi dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya. Hal ini di dukung oleh Yoon (2006) bahwa zat beracun terpenting 

yang terkandung adalah rotenone. Selain itu, pada tumbuhan akar tuba terdapat deguelin, 

toxsicarol, alkaloida, saponin dan polifenol. Hasil penelitian Kinansi et al., (2018) bahwa 

ekstrak akar tuba (dengan pelarut etanol) efektif mematikan 50% P. americana pada jam ke 

6,505 pada konsentrasi 3 g/100 ml, sedangkan LT90 pada jam ke 11,372 pada konsentrasi 9 

g/100 ml.  

Aplikasi insektisida nabati akar tuba bagian akar dianggap efektif dalam 

mengendalikan wereng coklat. Hal ini disebabkan karena mortalitas total wereng coklat telah 

mampu mencapai 100%. Hasil ini sesuai dengan pendapat Dadang dan Prijono (2008) 

Pestisida nabati dikatakan efektif sebagai pestisida apabila perlakuan dengan ekstrak tersebut 

dapat mengakibatkan tingkat kematian lebih dai 80%. 

 

4.2. Percobaan 2. Uji toksisitas beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba  dengan 

pelarut  organik terhadap hama wereng coklat pada tanaman padi di 

laboratorium 

 

4.2.1.  Waktu awal kematian wereng coklat (jam) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi insektisida 

nabati dari akar tuba berpengaruh nyata terhadap waktu awal kematian wereng coklat pada 
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tanaman padi di laboratorium. Hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 

Tabel 4.4.  Rata-rata waktu awal kematian wereng coklat setelah pemberian beberapa   

konsentrasi insektisida nabati  dari  akar tuba (jam) 
 

Perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba Rata-rata (jam) 

0,00% 72 a 

0,25% 9,16 b 

0,50% 

0,75% 

1% 

7,50 c 

5,66 d 

2,83 e 

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

taraf 5%. 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba 

memberikan waktu awal kematian pada wereng coklat yang berbeda nyata pada masing-

masing perlakuan. Perlakuan ekstrak akar tuba dengan konsentrasi 0% terlihat tidak ada 

wereng coklat yang mati sampai akhir pengamatan yaitu 72 jam setelah aplikasi. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya kandungan bahan aktif  pada perlakuan tersebut, sehingga 

tidak menyebabkan kematian pada wereng coklat. 

 Perlakuan ekstrak akar tuba dengan konsentrasi 0,25% menyebabkan waktu awal 

kematian wereng coklat selama 9,16 jam setelah aplikasi. Perlakuan tersebut berbeda nyata 

dengan akar tuba konsentrasi 0,50% yang menyebabkan waktu awal kematian wereng coklat 

selama 7,50 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan  konsentrasi 0,75%. Perlakuan 

ekstrak akar tuba konsentrasi 0,75% berbeda nyata dengan konsentrasi 1% yang 

menyebabkan waktu awal kematian wereng coklat selama 5,66 jam dan 2,83 jam.  

 Peningkatan pada konsentrasi yang diberikan mengakibatkan hama wereng coklat 

lebih cepat mengalami kematian yaitu 2,83 jam pada konsentrasi 1%. Hal ini disebabkan oleh 

adanya kandungan bahan aktif rotenon pada akar tuba. Data tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka menyebabkan kandungan senyawa metabolit 

sekunder rotenon dalam ekstrak tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi kadar rotenon maka 

jumlah senyawa rotenon yang terpapar pada tubuh wereng coklat meningkat. Peningkatan 

tersebut menyebabkan wereng coklat lebih cepat mengalami kematian. Hal ini disebabkan 

karena senyawa rotenon bersifat sebagai racun perut dan racun kontak. Hal ini sesuai dengan 

Tarumingkeng (1992) bahwa rotenon termasuk racun kontak yang menghambat metabolisme 

respirasi sehingga menyebabkan serangga mengalami kelumpuhan alat pernafasan dan 

mengakibatkan disfungsional sel-sel tubuh serangga. Hal ini juga didukung oleh Visetson dan 
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Milne (2001) bahwa bahan aktif yang terkandung pada ekstrak akar tuba mempengaruhi 

sistem pernafasan dan sistem syaraf.  

 

4.2.2. Lethal time 50 (LT50) (jam) 

 Hasil pengamatan lethal time 50 (LT50) setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan beberapa konsentrasi insektisida nabati dari akar tuba berpengaruh nyata terhadap 

waktu yang dibutuhkan untuk mematikan hama wereng coklat sebanyak 50%. Hasil uji lanjut 

DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Rata-rata lethal time 50 wereng coklat setelah pemberian beberapa konsentrasi 

insektisida nabati dari  tumbuhan akar tuba  
 

Perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba Rata-rata (jam) 

0,00% 72 a 

0,25% 35,50 b 

0,50% 

0,75% 

1% 

26,83 c 

23,00 d 

18,00  e 

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

taraf 5%. 

  

 Tabel di atas menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi 0%  sampai pada akhir 

pengamatan (72 jam) tidak memberikan pengaruh terhadap lethal time 50 wereng coklat dan 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan konsentrasi akar tuba 0,25%, 0,50%, 

0,75% dan 1% menyebabkan kematian wereng coklat sebesar 50% yang berbeda nyata 

dengan rata-rata lethal time 50 kisaran 18,00 jam-35,50 jam setelah aplikasi.  

 Ekstrak akar tuba 0,25% menyebabkan awal kematian wereng coklat terjadi 35,50 

jam setelah aplikasi. Konsentrasi ekstrak akar tuba ditingkatkan menjadi 0,50% menyebabkan 

awal kematian wereng coklat terjadi pada waktu 26,83 jam, berbeda nyata dengan konsentrasi 

0,75% dengan awal kematian 23,00 jam setelah aplikasi. Perlakuan konsentrasi 0,75% 

berbeda nyata dengan konsentrasi 1% dengan awal kematian 18.00 jam setelah aplikasi. Hal 

ini disebabkan semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka kandungan senyawa 

metabolit toksik dalam ekstrak tersebut lebih banyak sehingga daya racunnya semakin tinggi, 

dengan demikian kematian larva semakin meningkat. 

 Waktu yang dibutuhkan untuk mematikan wereng coklat sebanyak 50% tercepat pada 

konsentrasi akar tuba 1% yaitu selama 18,00 jam setelah aplikasi. Hal ini disebabkan karena 

pada konsentrasi 1% terdapat banyak senyawa metabolit sekunder. Pendapat ini diperkuat 
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oleh Natawigena (1993) bahwa proses kematian hama akan semakin cepat dengan 

bertambahnya konsentrasi ekstrak yang diberikan. 

 Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa konsentrasi 1% menyebabkan awal 

kematian wereng coklat tercepat dengan waktu 18,00 jam, dengan waktu awal kematian yang 

lebih cepat menyebabkan LT50 wereng coklat pada konsentrasi 1 % terjadi lebih cepat 

dibandingkan dengan konsentrasi 0%, 0,25%, 0,50% dan 0,75%. Dengan demikian 

pemberian konsentrasi ekstrak akar tuba yang lebih tinggi dapat menyebakan kematian 

wereng coklat terjadi lebih cepat. 

 

4.2.3. Mortalitas harian (%) 

 Hasil pengamatan terhadap persentase mortalitas harian wereng coklat dengan 

perlakuan insektisida nabati akar tuba dengan beberapa konsentrasi  yang berbeda 

menyebabkan mortalitas yang berbeda. Mortalitas harian wereng coklat dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

  
Gambar 4.2. Mortalitas harian wereng coklat setelah aplikasi beberapa konsentrasi insektisida 

nabati akar tuba 

 

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa pemberian beberapa konsentrasi insektisida nabati 

akar tuba menyebabkan mortalitas harian wereng coklat yang berbeda pada setiap perlakuan. 

Mortalitas harian pemberian  insektisida nabati akar tuba dengan konsentrasi yang berbeda 

mampu mematikan wereng coklat pada kisaran 30-65% pada hari pertama, pada hari kedua 

kisaran 16-21,66% dan pada hari ketiga mengalamai penurunan yaitu sebesar 2,33-14%.  

Pengamatan pada hari pertama perlakuan insektisida nabati akar tuba konsentrasi 

0,00% tidak terjadi mortalitas harian wereng coklat sampai akhir pengamatan. Konsentrasi 

1% mampu mematikan wereng coklat sebesar 65%, diikuti dengan perlakuan konsentrasi 
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0,75%, 0,50% dan 0,25% yang mampu menyebabkan mortalitas berturut-turut sebesar 52%, 

31% dan 30%. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi 1% mempunyai jumlah kandungan 

senyawa racun rotenone yang lebih besar, sehingga kemampuan untuk mematikan wereng 

coklat semakin tinggi.  

Mortalitas harian kedua dan ketiga pada perlakuan insektisida nabati akar tuba 

mengalami penurunan dari hari keharinya, hal ini dikarenkan jumlah wereng coklat uji 

semakin sedikit atau berkurang. Hal ini juga disebabkan karena insektisida nabati dari bahan 

nabati mempunyai kelemahan seperti mudah terurai. Penurunan mortalitas pada hari ke 2-3 

hal ini diduga racun tersebut rusak akibat sinar matahari. Jayadipraja et al., (2012) bahwa 

rotenon sangat cepat rusak di air dan tanah, sedangkan racun akan hilang jika terkena paparan 

sinar matahari dalam kurun waktu 2-3 hari.  

 

4.2.4.  Mortalitas total (%) 

 Hasil pengamatan mortalitas total wereng coklat setelah dianalisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan insektisida nabati akar tuba dengan konsentrasi  yang berbeda 

memberikan pengaruh nyata terhadap mortalitas total wereng coklat. Hasil uji lanjut DNMRT 

pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6.   Mortalitas total wereng coklat setelah pemberian beberapa konsentrasi insektisida 

nabati akar tuba (%) 
 

Perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba Rata-rata (jam) 

0,00% 00,00 a 

0,25% 53,33 b 

0,50% 66,66 c 

0,75% 81,66% 

1% 95,00% 
Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji DNMRT pada 

taraf 5%. 

 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa mortalitas total wereng coklat tertinggi terdapat pada 

perlakuan ekstrak akar tuba dengan konsentrasi 1% yaitu sebesar 95,00% dan berbeda nyata 

dengan perlakuan konsentrasi 0,75%, 0,50%, 0,25% dan 0,00%. Perlakuan konsentrasi 

tertinggi yaitu 1% menyebabkan mortalitas total yang lebh besar. Hal ini berkaitan dengan 

konsentrasi yang digunakan, semakin tinggi konsentrasi yang diberikan terhadap wereng 

coklat maka peningkatan efek racun juga semakin tinggi. Dengan kata lain semakin tinggi 

konsentrasi yang digunakan maka akan semakin tinggi mortalitas wereng coklat dan begitu 

juga sebaliknya. Menurut Humaya et al., (2018) bahwa pemberian  konsentrasi yang semakin 

tinggi, maka semakin cepat serangga mati dikarenakan semakin banyak zat aktif yang masuk 
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ke dalam tubuh serangga. Akar tuba di ketahui mengandung zat yang beracun kuat yaitu 

rotenon. Rotenon adalah senyawa organik kompleks dengan rumus kimianya C23H22O6 dan 

berat molekulnya 394,41. Kandungan rotenon terdiri dari karbon 70,04%, hidrogen 5,62% 

dan oksigen 24,34% dengan titik lebur pada suhu 165
o
C-166

 o
C (Hinson, 2000). Menurut 

Sastrautomo (1992) dalam Sahahabuddin et al. (2005), zat rotenoid akti menghambat enzim 

pernafasan yaitu enzim glutamat oksidase. Enzim ini berfungsi dalam katabolisme asam 

amino maupun biosintesisnya. Hasil penelitian Humaya et al., (2018) menyatakan bahwa 

rotenone yang diaplikasikan pada hama walang sangit berungsi menghambat respirasi sel, 

berdampak pada jaringan sel saraf dan sel otot yang menyebabkan serangga berhenti makan. 

Kematian serangga terjadi setelah beberapa jam sampai beberapa hari setelah tepapar oleh 

rotenone.  

Pemberian konsentrasi ekstrak akar tuba konsentrasi 0,75% dan 1% sudah dianggap 

efektif dalam menyebabkan mortalitas wereng coklat. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi 

tersebut telah menyebabkan mortalitas total wereng coklat mencapai 81,66% dan 95%..Hasil 

ini sesuai dengan pendapat Dadang dan Prijono (2008) bahwa ekstrak pestisida nabati 

dikatakan efektif sebagai pestisida apabila perlakuan dengan ekstrak tersebut dapat 

mengakibatkan tingkat kematian lebih dari 80%.  

 

4.2.5. Lethal concentration (LC50,95) (%) 

Berdasarkan hasil analisis Probit Lethal Concentration (LC)  menggunakan program 

POLO, konsentrasi ekstrak akar tuba memperlihatkan LC50 dan LC95 yaitu berturut-turut 

0,32% dan 1 % (Lampiran 5). Hasil analisis probit dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

Tabel 4.7.  Lethal concentration toksisitas ekstrak akar tuba terhadap hama wereng coklat 
 
           Parameter                 Konsentrasi (%)        Kisaran SK 95 (%) 

               LC50                             0,32                       (0,13-0,52) 

               LC95                             1                            (0,64-9,99) 
Keterangan SK = Selang Kepercayaan    

  

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak akar tuba yang tepat untuk 

mematikan 50% hama wereng coklat adalah 0,32% ekstrak akar tuba, konsentrasi ini 

mendekati konsentrasi 0,50% ekstrak akar tuba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

nilai LC50 kecil dari 1% yaitu 0,37% sehingga toksisitasnya mampu mematikan 50% wereng 

coklat. 

 Konsentrasi yang tepat untuk mematikan 95% dari populasi hama wereng coklat 

adalah 1%. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ekstrak akar tuba mampu 

mengendalikan hama wereng coklat, karena konsnetrasi 1% sudah mampu untuk 
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mengendalikan 95%  wereng coklat. Hal ini sesuai dengan pendapat Prijono (1999) yang 

menyatakan bahwa LC95 ekstrak suatu bahan insektisida nabati dengan pelarut organik 

efektif jika konsentrasi yang digunakan tidak melebihi 1% (10 g/l air) untuk mematikan 

serangga uji. Hal ini berarti bahwa ekstrak akar tuba sudah efektif dalam mengendalikan 

hama wereng coklat. 

 Ekstrak akar tuba mengandung zat yang beracun yakni rotenone dengan kadar yang 

tidak kurang dari 5%, yang berfungsi menghambat respirasi sel, berdampak pada jaringan sel 

saraf dan sel otot yang menyabbkan serangga berhenti makan dan akan mengalami kematian 

setelah beberapa jam atau hari. Disamping rotenone sebagai bahan aktif utama, bahan aktif 

lain yang terdapat pada tanaman akar tuba adalah deguelin sebesar 0,2-2,9%, ellitone sebesar 

0,4-4,6% dan toxikarbol 0-4,4% (Hamid, 1999 dalam Martono et al., 2004). 

 

4.3. Percobaan 3. Uji interval aplikasi ekstrak akar tuba terhadap hama wereng coklat 

pada tanaman padi di lapangan 
 

4.3.1. Mortalitas harian wereng coklat (%) 

 Hasil pengamatan terhadap persentase mortalitas harian wereng coklat dengan 

perlakuan aplikasi insektisida nabati akar tuba pada apliakasi minggu pertama menyebabkan 

mortalitas harian yang berbeda. Mortalitas harian wereng coklat dapat dilihat pada Gambar 

4.3. 

 
Gambar 4.3.  Mortalitas harian wereng coklat setelah aplikasi insektisida nabati dari akar tuba 

 

Gambar 4.3. menunjukkan bahwa perlakuan kontrol atau tanpa insektisida nabati akar 

tuba tidak terjadi mortalitas wereng coklat sampai akhir pengamatan (72 jam). Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya kandungan toksin rotenone pada perlakuan tersebut, 
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sehingga tidak mampu menyebabkan kematian pada wereng coklat dan tidak terjadi 

mortalitas harian.  

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemberian insektisida nabati akar tuba pada 

aplikasi pertama dengan konsentrasi yang sama menyebabkan mortalitas harian wereng 

coklat yang berbeda. Mortalitas harian pemberian insektisida nabati akar tuba mampu 

mematikan wereng coklat pada kisaran 44-46% pada hari pertama, pada hari kedua kisaran 

20-24% dan pada hari ketiga mengalami penurunan yaitu sebesar 18-20%. Penurunan 

mortalitas pada hari ke 2-3 hal ini diduga pada hari pertama senyawa racun belum banyak 

mengalami penguapan sehingga racun mampu bekerja secara optimal dan menimbulkan 

mortalitas yang tinggi dibandingkan hari berikutnya. Sementara hari ke 2 dan 3 diduga racun 

tersebut sudah rusak akibat sinar matahari. Jayadipraja et al., (2012) menyatakan bahwa 

rotenon sangat cepat rusak di air dan tanah, sedangkan racun akan hilang jika terkena paparan 

sinar matahari dalam kurun waktu 2-3 hari. Hal ini juga didukung oleh Wiwattanapatapee et 

al., (2009) bahwa hasil studi mengenai degradasi rotenone setelah aplikasi ke tanaman 

menunjukkan bahwa akan efektif dalam mengendalikan hama Spodoptera litura hingga 3 

hari setelah penyemprotan. Sedangkan Zubairi et al., (2014) menyatakan bahwa rotenone 

sangat beracun buat serangga dan ketika terpapar sinar matahari mudah terurai menjadi 

bentuk dihydrotenone dan air. Menurut Naria (2005) bahwa senyawa aktif dalam insektisida 

nabati bersifat tidak stabil dan mudah terurai di alam sehingga efektifitasnya tidak bertahan 

lama.  

 

4.3.2. Mortalitas total wereng coklat (%) 

 Hasil pengamatan mortalitas total wereng coklat setelah dianalisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan insektisida nabati akar tuba dengan konsentrasi 1% 

memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap mortalitas total wereng coklat. Hasil uji 

lanjut DNMRT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4.8.  

Tabel 4.8.  Mortalitas total wereng coklat setelah pemberian beberapa konsentrasi insektisida 

nabati akar tuba (%) 

Interval penyemprotan insetisida akar tuba Rata-rata (%) 

P0 (tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba)   0,00 a 

P1 (Penyemprotan ekstrak akar tuba  1x1 minggu) 88,00 b 

P2 (Penyemprotan ekstra akar tuba  1x2 mimggu) 86,00 b 

P3 (Penyemprotan ekstra akar tuba  1x3 minggu) 86,00 b 

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

taraf 5%. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa perlakuan P0 (tanpa penyemprotan ekstrak akar 

tuba) tidak terjadi kematian pada wereng coklat sampai pada akhir pengamatan. Hal ini 

disebabkan karena pada perlakuan P0 tidak adanya kandungan rotenon pada aquades yang 

diaplikasikan, sehingga penyemprotan tersebut tidak mampu menyebabkan kematian wereng 

coklat.  

Perlakuan P0 (tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba) berbeda nyata dengan 

perlakuan interval penyemprotan P1 (1x1 minggu), P2 (1x2 minggu) dan P3 (1x3 minggu). 

Sedangkan pada perlakuan P1, P2 dan P3 menyebabkan mortalitas total yang berbeda tidak 

nyata yaitu sebesar 88,00%, 86,00% dan 86,00%. Hal ini disebabkan karena pada ke tiga 

perlakuan tersebut diaplikasikan konsentrasi yang sama, yaitu konsentrasi ekstrak akar tuba 

1%.  Perlakuan tersebut sudah bisa di katakan efektif mengendalikan hama wereng coklat 

skala rumah kaca karena sudah mampu mematikan lebih dari 80%. Hasil ini sesuai dengan 

pendapat Dadang dan Prijono (2008) bahwa ekstrak pestisida nabati dikatakan efektif sebagai 

pestisida apabila perlakuan dengan ekstrak tersebut dapat mengakibatkan tingkat kematian 

lebih dari 80%.  

 
4.3.3. Populasi nimfa 

 Hasil pengamatan terhadap populasi nimfa wereng coklat dengan perlakuan aplikasi 

insektisida nabati akar tuba dengan interval penyemprotan yang berbeda menyebabkan rerata 

yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Populasi nimfa wereng coklat dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5. Populasi nimfa wereng coklat  
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 Gambar 4.5. di atas menunjukan bahwa pada pengamatan minggu kesatu dan minggu 

kedua belum terdapat adanya nimfa wereng coklat. Nimfa wereng coklat terlihat pada 

minggu ketiga. Hal ini diduga karena pada minggu pertama dan kedua wereng coklat di duga 

masih pada fase imago dan peletakan telur, sehingga muncul nimfa pada minggu ketiga.  

 Perlakuan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x1 minggu (P1), 1x2 minggu 

(P2), 1x3 minggu (P3) dan tanpa penyemprotan (kontrol/P0) pengamtaan selama 8 minggu 

mengalami fluktuasi. Perlakuan tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba (P0) pada minggu 

ketiga populasi nimfa sebesar 300 ekor/rumpun, minggu keempat 254 ekor/rumpun, minggu 

kelima 100 ekor/rumpun, dan cenderung meningkat pada minggu keenam dan ketujuh, yaitu 

sebesar 270 ekor/rumpun, 500 ekor/rumpun dan menurun lagi pada minggu kedelapan yaitu 

sebesar 400 ekor/rumpun. Fluktuasi pada perlakuan P0 diduga karena fase imago yang 

peletakan telurnya diduga tidak pada waktu yang bersamaan sehingga telur yang menetas 

tidak pada waktu yang sama atau tidak serempak. 

 Perlakuan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x1 minggu (P1) menyebabkan 

rerata populasi nimfa sebesar sebesar 33,2 ekor/rumpun pada minggu ketiga. Dilanjutkan 

pada minggu keempat rerata populasi menurun yaitu sebesar 15 ekor/rumpun, sedangkan 

pada minggu kelima populasi meningkat menjadi 21 ekor/rumpun, pada minggu keenam 11 

ekor/rumpun, pada minggu ketujuh 63 ekor/rumpun dan pada minggu kedelapan 27 

ekor/rumpun.  

 Perlakuan interval penyemprotan 1x2 minggu (P2) menyebabkan rerata populasi 

nimfa sebesar 36 ekor/rumpun pada minggu ketiga, sebesar 55 ekor/rumpun pada minggu 

keempat, minggu kelima dan keenam sebesar 39 ekor/rumpun, dilanjutkan pada minggu 

ketujuh meningkat menjadi 76 ekor/rumpun dan pada minggu kedelapan meningkat tajam 

sebesar 167 ekor/rumpun. 

 Perlakuan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x3 minggu (P3) pada minggu 

ketiga menyebabkan rerata populasi nimfa sebesar 80 ekor/rumpun, pada minggu keempat, 

kelima dan keenam sebesar 57 ekor/rumpun, dan mengalami peningkatan pada minggu 

ketujuh dan kedelapan yaitu sebesar 85,3 ekor/rumpun dan 180 ekor/rumpun.  

 Populasi nimfa pada minggu kedelapan yaitu P1 (27 ekor/rumpun), P2 (167 

ekor/rumpun), P3 (180 ekor/rumpun) dan P0 (400 ekor/rumpun). Berdasarkan pada data 

tersebut perlakuan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x1 minggu (P1) meyebabkan 

rerata populasi nimfa lebih sedikit dibandingkan pada perlakuan 1x2 minggu (P2), 1x3 

minggu (P3) dan tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba (PO) pada minggu kedelapan. Hal ini 

disebabkan karena pada waktu delapan minggu, unit percobaan P1 mendapatkan aplikasi 
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ekstrak akar tuba sebanyak delapan kali, pada perlakuan P2 aplikasi sebanyak empat kali, 

perlakuan P3 aplikasi sebanyak tiga kali, sedangkan pada P0 dari minggu pertama sampai 

minggu kedelapan tidak ada penyemprotan ekstrak akar tuba. Data di atas menunjukan 

bahwa dengan penyemprotan 1x1 minggu mampu menekan populasi nimfa wereng coklat. 

Semakin banyak atau sering dilakukan penyemprotan maka paparan racun semakin banyak 

sehingga semakin banyak serangga yang mati. 

 

4.3.4. Populasi imago 

 Hasil pengamatan terhadap populasi imago wereng coklat dengan perlakuan aplikasi 

insektisida nabati akar tuba dengan interval penyemprotan yang berbeda menyebabkan rerata 

yang berbeda pada masing-masing perlakuan dan mengalami fluktuasi.  Populasi imago 

wereng coklat dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6. Populasi imago wereng coklat  

 

 Beradasarkan pada Gambar 4.6. pengamatan populasi imago wereng coklat 

mengalami fluktuasi. Pada minggu pertama rerata populasi imago wereng coklat pada 

perlakuan tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba (P0) populasi imago 10 ekor/rumpun, 

perlakuan interval penyemprotan 1x1 minggu (P1) populasi 1,2 ekor/rumpun sedangkan pada 

perlakuan interval 1x2 minggu (P2) dan interval 1x3 minggu (P3) populasi sama yaitu 

sebanyak 1,4 ekor/rumpun. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan P0 tidak terdapat 

kandungan toksin rotenone akar tuba sehingga tidak mampu menyebabkan kematian pada 

wereng coklat dan populasi imago masih 10 ekor. Sedangkan pada perlakuan P1, P2 dan P3 

rerata populasi sama, hal ini disebabkan pengaruh dari interval penyemprotan ekstrak akar 

tuba belum terlihat pada minggu pertama.  
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 Populasi imago pada minggu kedua dan ketiga pada semua perlakuan 0 ekor/rumpun. 

Hal ini diduga wereng coklat masih pada fase telur dan nimfa. Namun, pada minggu ke 

empat populasi imago sudah mulai terlihat. Populasi imago pada hari keempat pada 

perlakuan P0 sebesar 46 ekor/rumpun dan mengalami peningkatan pada minggu kelima 

sebesar 154 ekor/rumpun. Namun, pada minggu keenam mengalami penurunan dengan 

populasi sebesar 39 ekor/rumpun, minggu ketujuh 30,2 ekor per rumpun dan meningkat 

kembali pada minggu kedelapan yaitu 120 ekor/rumpun.  

 Perlakuan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x1 minggu (P1) menyebabkan 

populasi imago pada minggu keempat 6,8 ekor/rumpun, cenderung menurun pada minggu 

kelima yaitu 2,4 ekor/rumpun dan meningkat terus sampai minggu kedelapan yaitu 12 

ekor/rumpun. Sedangkan pada perlakuan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x2 

minggu (P2) menyebabkan populasi imago sebesar 12 ekor/rumpun pada minggu keempat 

dan menurun pada minggu keenam yaitu 4,9 ekor/rumpun, dan cenderung naik sampai 

minggu kedelapan yaitu 54 ekor/rumpun. Perlakuan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 

1x3 minggu (P3) menyebabkan populasi imago sebesar 26 ekor/rumpun dan stabil sampai 

minggu keenam dan cenderung meningkat sampai minggu kedelapan yaitu 79 ekor/rumpun.   

 Dadang dan Prijono (2008) mengemukakan beberapa kekurangan insektisida nabati 

antara lain persistensi insektisida nabati rendah, sehingga bahan aktif yang terdapat pada 

insektisida nabati cepat terurai, bahkan terjadi penurunan efikasi yang cepat dari insektisida 

nabati sehingga memerlukan aplikasi lebih sering atau berulang-ulang agar serangga uji 

menurun populasinya. 

 

4.3.5. Intensitas Serangan 

 Hasil pengamatan terhadap intensitas serangan wereng coklat dengan perlakuan 

interval penyemprotan insektisida nabati akar tuba yang berbeda menyebabkan persentase 

serangan yang berbeda. Intensitas serangan wereng coklat dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7. Intensitas serangan wereng coklat pada tanaman padi 

 

 Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa intensitas serangan pada tanaman padi 

berbeda-beda pada setiap perlakuan.Intensitas serangan wereng coklat tanaman padi pada 

minggu pertama dan kedua semua perlakuan belum menunjukkan adanya intensitas serangan 

yaitu masih 0%.  

 Intensitas serangan pada minggu ketiga, perlakuan tanpa penyemprotan ekstrak akar 

tuba (P0) intensitas serangan sebesar 2%, sebesar 10,2% pada minggu keempat, 25,4% pada 

minggu kelima, 60,1% pada minggu keenam, 68,88% pada minggu ketujuh dan 78,2% pada 

minggu kedelapan. Intensitas serangan wereng coklat pada tanman padi dengan perlakuan 

interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x1 minggu (P1) pada minggu ketiga belum terlihat 

intensitas serangan, terlihat saat minggu keempat sebesar 1,2%, 2,3% minggu kelima, 9% 

minggu keenam, 15,5% minggu ketujuh dan 17% pada minggu kedelapan.   

 Intensitas serangan wereng coklat pada tanaman padi dengan perlakuan interval 

penyemprotan ekstrak akar tuba 1x2 minggu (P2) sebesar 0,4% pada minggu ketiga, 2,1% 

pada minggu keempat, 7% minggu kelima, 11% minggu keenam, 18,2% minggu ke tujuh dan 

21,3% pada minggu kedelapan.  

 Intensitas serangan wereng coklat pada tanaman padi dengan perlakuan interval 

penyemprotan ekstrak akar tuba 1x3 minggu (P3) sebesar 0,7% pada minggu ketiga, 4% 

minggu keempat, 8% minggu kelima, 15% minggu keenam, 19,7% minggu ketujuh dan 29% 

minggu kedelapan.  

 Intensitas serangan pada minggu kedelapan merupakan pengamatan terakhir. 

Intensitas serangan terakhir atau minggu kedelapan terdapat perbedaan yang sangat jauh. 

Perlakuan tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba (P0) sebesar 80,2%, interval penyemprotan 

ekstrak akar tuba 1x1 minggu (P1) sebesar 17%, interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x2 

minggu (P2) sebesar 21,35 dan interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x3 minggu (P3) 

sebesar 29%.  
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 Intensitas serangan tertinggi yaitu pada P0 sebesar 78,2%, sedangkan intensitas 

terendah yaitu pada P1 sebesar 17%. Hal ini menunjukan bahwa tingginya intensitas serangan 

pada perlakuan P0 dikarenakan tidak adanya toksin rotenone dari akar tuba yang 

diaplikasikan, sedangkan pada perlakuan P1 intensitas serangan lebih rendah dari perlakuan 

lainnya. Hal ini disebabkan karena interval penyemprotannya lebih sering atau sebanyak 8 

kali dibandingkan P2 (4 kali aplikasi) dan P3 (3 kali aplikasi). Hal ini menunjukan bahwa 

semakin rapat jarak penyemprotan insektisida nabati akar tuba maka akan semakin rendah 

tingkat intensitas serangan wereng coklat pada tanaman padi. Rerata intensitas serangan pada 

akhir pengamatan terlihat meningkat pada semua perlakuan dibandingkan pengamatan awal 

sebelum aplikasi namun peningkataanya masih jauh di bawah kontrol (P0). Data di atas 

membuktikan bahwa pelakuan insektisida akar tuba sangat mampu menekan kerusakan 

tanaman padi dari serangan hama wereng coklat. Serangan yang ditimbulkan oleh hama 

wereng coklat yaitu warna daun tanaman padi menjadi berwarna kuning, jika tetap dibiarkan 

akan berubah menjadi warna kecoklatan dan seperti terbakar (hopperburn) (Darmadi dan 

Alawiyah, 2018). 

 Pemberian konsentrasi ekstrak akar tuba 1% dengan interval penyemprotan yang 

berbeda pada tanaman padi yang diinfestasikan hama wereng coklat, menunjukkan adanya 

perbedaan intensitas serangan  pada masing-masing perlakuan interval dengan perlakuan 

yang tanpa aplikasi (P0). Secara umum penyemprotan insektisida akar tuba dengan interval 

penyemprotan 1x1 minggu dan 1x2 minggu, intensitas serangan masih kategori intensitas 

sangat ringan,  interval penyemprotan 1x3 minggu intensitas serangan kategori intensitas 

ringan dan perlakuan tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba kategori intensitas serangan 

berat.  
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Gambar 4.8. Intensitas serangan wereng coklat pada tanaman padi minggu kedelapan (a) 

Tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba P0 (b) Interval  penyemprotan 1x1 

minggu P1 (c). Interval penyemprotan 1x2 minggu P2 (d) Interval 

penyemprotan 1x3 minggu P3 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 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%.  

5.2.  Saran 

 Penggunaan ekstrak akar tuba dengan konsentrasi 1%, merupakan konsentrasi terbaik 

dalam mengendalikan wereng coklat, karena mampu menyebabkan mortalitas sebesar 

95%. 

 Interval penyemprotan ekstrak akar tuba di lapangan di sarankan lebih sering 

dilakukan aplikasi penymprotan. 
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Lampiran 1. Tabel sidik ragam 

 

1.1. Tabel sidik ragam percobaan 1 

 

a. Waktu awal kematian (jam) 

 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah kuadrat Kuadrat 

Tengah 

F. 

hitung 

F. 

Tabel 

Ket 

Perlakuan 2 75.00000000 37.50000000 59.21 3.68 ** 

Galat 15 9.50000000 0.63333333    

Total 17 84.50000000     

KK: 16,46529% 

**: Berbeda sangat nyata 

 

b. Lethal time 50 (jam) 

 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F. 

hitung 

F. 

Tabel 

Ket 

Perlakuan 2 785.4444444 392.7222222 159.93 3.68 ** 

Galat 15 36.8333333 2.4555556    

Total 17 822.2777778     

KK: 6.118521% 

**: Berbeda sangat nyata 

 

c. Mortalitas total (%) 

 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 

F. 

hitung 

F. 

Tabel 

Ket 

Perlakuan 2 2311.111111 1155.555556 52.00 3.68 ** 

Galat 15 333.333333 22.222222    

Total 17 2644.444444     

KK: 5.582422% 

** : Berbeda sangat nyata 

 

1.2. Tabel sidik ragam percobaan 2 

a. Awal kematian  

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F. hit F. tab Ket 

Perlakuan 4 20856.86667 5214.21667 12414.8 2,76 ** 

Galat 25 10.50000 0.42000    

total 29 20867.36667     

KK: 3.334858% 

** : Berbeda sangat nyat 

b. Lethal time 50 (jam) 
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Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F. hit F. tab Ket 

Perlakuan 4 11213.53333 2803.38333 872.42 2.76 ** 

Galat 25 80.33333 3.21333    

Total 29 11293.86667     

Kk: 5.111912% 

** : Berbeda sangat nyata 

 

c. Mortalitas total (%) 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F. hit F. tab Ket 

Perlakuan 4 32286.66667 8071.66667 403.58 2.76 ** 

Galat 25 500.00000 20.00000    

total 29 32786.66667     

KK: 7.537308% 

** : Berbeda sangat nyata 

 

1.3. Tabel sidik ragam percobaan 3 

 

a. Mortalitas total (%) 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

bebas 

Jumlah 

kuadrat 

Kuadrat 

tengah 

F. hit F. tab Ket 

Perlakuan 3 28180.00000 9393.33333 163.36     3.24 ** 

Galat 16 920.00000 57.50000    

total 19 29100.00000     

KK: 11.66596% 

** : Berbeda sangat nyata 
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Lampiran 2. Karakteristik Padi Varietas IR-42 

 

Nomor seleksi  : IR2071-586-5-6-3-4 

Asal persilangan : IR2042/CR94-13 

Golongan  : Cere 

Umur tanaman  : 135-145 hari 

Bentuk tanaman  : Tegak 

Tinggi tanaman  : 90 - 105 cm 

Anakan produktif : 20 – 25 batang 

Warna kaki   : Hijau 

Warna batang  : Hijau 

Warna telinga daun : Tidak berwarna 

Warna lidah daun  : Tidak berwarna 

Warna daun   : Hijau tua 

Muka daun   : Kasar 

Posisi daun   : Tegak 

Daun bendera   : Tegak 

Bentuk gabah   : Ramping 

Warna gabah   : Kuning bersih, ujung gabah sewarna 

Kerontokan   : Sedang 

Kerebahan  : Tahan 

Tekstur nasi   : Pera 

Kadar amilosa  : 27% 

Indeks Glikemik  : 58 

Bobot 1000 butir  : 23 g 

Rata-rata hasil  : 5,0 t/ha 

Potensi hasil   : 7,0 t/ha 

 

Sumber: Suprihatno et al., (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Hasil POLO-PC percobaan 2 
 



55 
 

POLO-PC 

(C) Copyright LeOra Software 1987 

Input file >  

input: = uji konsentrasi ekstrak akar tuba dengan pelarut organik terhadap hama wereng 

input: = lima taraf konsentrasi 

input: = enam ulangan per perlakuan, 10 wereng coklat per perlakuan 

input: = data mortalitas 72 jam setelah perlakuan 

input: = konsentrasi (g/l),jumlah serangga uji, jumlah serangga mati 

input: *syn 

input: 0.000 60 0 

input: 0.0025 60 32 

input: 0.0050 60 40 

input: 0.0075 60 49 

input: 0.01 60 57 

preparation     dose      log-dose     subjects  responses  resp/subj 

syn            .00000    -3.000000        60.         0.       .000 

               .00250    -2.602060        60.        32.       .533 

               .00500    -2.301030        60.        40.       .667 

               .00750    -2.124939        60.        49.       .817 

               .01000    -2.000000        60.        57.       .950 

 

Number of preparations:  1 

Number of dose groups:   5 

Do you want probits [Y] ? Is Natural Response a parameter [Y] ? Do you want the likelihood 

function to be maximized [Y] ? LD's to calculate [10 50 90] > Do you want to specify 

starting values of the parameters [N] ?  

The probit transformation is to be used 

The parameters are to be estimated by maximizing the likelihood function 

 

Maximum log-likelihood  -128.44644     

 

            parameter       standard error      t ratio 

syn         7.6129236        .73032559        10.424013     

SLOPE       3.0575028        .30334594        10.079261     

 

Variance-Covariance matrix 

                  syn           SLOPE        

  syn             .5333755      .2198915 

  SLOPE           .2198915  .9201876E-01 

 

Chi-squared goodness of fit test 

 

preparation   subjects   responses   expected    deviation   probability 

syn              60.         0.        3.566      -3.566       .059429 

                 60.        32.       21.951      10.049       .365844 

                 60.        40.       43.092      -3.092       .718205 

                 60.        49.       52.066      -3.066       .867771 

                 60.        57.       55.975       1.025       .932923 

 

chi-square 13.479        degrees of freedom   3    heterogeneity 4.4929     
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A large chi-square  indicates a poor fit of the data by the probit 

analysis model.  Large deviations for expected probabilities near 0 or 1 

are especially troublesome.  A plot of the data should be consulted. 

See D. J. Finney, "Probit Analysis" (1972), pages 70-75. 

 

Index of significance for potency estimation: 

    g(.90)=.24494            g(.95)=.44791            g(.99)=1.5088        

 

"With almost all good sets of data, g will be substantially smaller than 

1.0, and seldom greater than 0.4." 

         - D. J. Finney, "Probit Analysis" (1972), page 79. 

 

We will use only the probabilities for which g is less than 0.5 

 

Effective Doses 

                      dose    limits       0.90        0.95        0.99 

LD50  syn             .00324  lower      .00199      .00137 

                              upper      .00454      .00524 

LD95  syn             .01117  lower      .00721      .00646 

                              upper      .03327      .09906 

 uji konsentrasi ekstrak akar tuba dengan pelarut organik terhadap hama wereng coklat 

   syn        subjects 300   controls 0 

     log(L)=-128.4   slope=3.058+.303   nat.resp.=.000+.000 

     heterogeneity=4.49   g=.448 

     LD50=.003   limits: .001 to .005 

     LD95=.011   limits: .006 to .099 

Stop - Program terminated. 
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 Lampiran 4. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 

No Jadwal Kegiatan 
Bulan ke 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Perbanyakan wereng dan 

pembuatan biopestisida  

  

 

 

      

2 

Uji biopestisida bagian 

tumbuhan akar tuba terhadap 

wereng coklat  

       

3 

Uji toksisitas konsentrasi ekstrak 

akar tuba dengan pelarut organik 

terhadap hama wereng coklat  

       

4 

Uji interval penyemprotan 

ekstrak akar tuba dengan pelarut 

organik terhadap hama wereng 

coklat pada tanaman padi di 

lapangan 

       

5 
Penyusunan hasil laporan 

penelitian 
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Lampiran 5. Bagan Penelitian 

a.  Percobaan 1 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

T1 : Ekstrak daun tuba dengan pelarut organik 

T2 : Ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

T3 : Ekstrak ranting tuba dengan pelarut organik 

I, II, III, IV, V dan VI: Ulangan 

a dan b: Jarak 5 cm 

b.  Percobaan 2 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

T0 : 0,00% ekstrak akar tuba  

T1 II T2IV 

T3III 

T2IV T2I 

T3IV 

T3II T3V 

T2V 

T1V 

T3I 

T1I 

T2II T3VI T2III 

T3VI T1III 

T2VI 

 
a

I 

b

I 

T1 II T2IV 

T3III 

T2IV T2I 

T3IV 

T3II T3V 

T2V 

T1V 

T3I 

T1I 

T2II T3VI T2III 

T3VI T1III 

T2VI 

 
a

I 

T0I T4III T0V T4II T4VI T0III 

T0II T0IV T4V T4I T0VI T4IV 

b

I 
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T1 : 0,25% ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

T2 : 0,50% ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

T3 : 0,75% ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

T4 : 1% ekstrak akar tuba dengan pelarut organik 

I, II, III, IV, V dan VI: Ulangan 

a dan b: Jarak 5 cm 

c.  Percobaan 3 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

P0 : Tanpa penyemprotan ekstrak akar tuba  

P1 : Interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x1 minggu 

P2 : Interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x2 minggu 

P3 : Interval penyemprotan ekstrak akar tuba 1x3minggu 

I, II, III, IV dan V:  Ulangan 

a dan b: Jarak 60 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 II P2IV 

P3III 

P2IV P2I 

P3IV 

P3II P3V 

P2V 

P1V 

P3I 

P1I 

P2II P2III 

P1III 

 
a

I 

P0I P4III P0V P4II P0III 

b

I 
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Lampiran 6. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti 

 

No Nama Jabatan NIDN Bidang Ilmu Alokasi 

waktu 

(jam/ming

gu) 

Uraian 

tugas 

1 Dr. 

Rusli 

Rusta

m SP., 

MSi 

Ketua 001111

6901 

Entomologi; 

Pengendalian 

hayati 

  

2 Dr. 

Hafiz 

Fauzan

a, SP., 

MP 

Anggota

a 

008027

101 

Ilmu hama 

tumbuhan 

12 

jam/ming

gu 

Membuat 

proposal, 

merancan

g 

penelitian, 

mel;aksan

akan 

penelitian, 

membuat 

laporan 

3 Ir. 

Desita 

Salbia

h, MSi 

Anggota

a 

002012

6102 

Entomologi 12 

jam/ming

gu 

Membuat 

proposal, 

merancan

g 

penelitian, 

mel;aksan

akan 

penelitian, 

membuat 

laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Lampiran 7. Biodata Peneliti 

 

1. Biodata ketua peneliti 

 

a. Identitas diri 

 

 1 Nama Lengkap (dengan gelar) DR. Rusli Rustam, SP, Msi 

 2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

4 Jabatan Struktural Ketua Jurusan Agroteknologi 

5 NIP/NIK/Identitas lainnya 196911111999031010 

6 NIDN 0011116901 

7 Tempat dan Tanggal Lahir Batusangkar, 11 November 1969 

8 E-mail 
Rusli1969@unri.ac.id 

Rusli69@yahoo.co.id 

9 Alamat Rumah Jl. Taman Karya XIV. Perumahan Citra 

Kencana Blok A No. 2 Kelurahan Tuah Karya, 

Kec. Tampan,   Pekanbaru. 

10 Nomor Telepon/Faks/HP 081319126369 

11 Alamat Kantor Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru 

Pekanbaru 

12 Nomor Telepon/Faks/HP 0761-63270/0761-63270 

13 NPWP 147946560216000 

14 Alamat e-mail rusli69@yahoo.co.id 

15 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1=52 orang; S-2=4 orang; S-3= - orang 

16 Mata Kuliah yg Diampu 

1. Dasar dasar Perlindungan Tanaman 

2. Pengendalian Hama Terpadu 

3. Pengendalian Hayati dan Pengelolaan 

Habitat 

4. Hama, Penyakit Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

5. Pestisida dan Aplikasi 

6. Teknologi Perlindungan Tanaman 

7. Ilmu Hama Tumbuhan (S2) 

8. Metode Ilmiah 

 

b. Riwayat pendidikan 

 

 S1 S2 S3 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

UNAND,PADANG 

 

IPB, BOGOR 

 

IPB, BOGOR 

Bidang Ilmu 
Hama dan Penyakit 

Tumbuhan 
Entomologi 

 

Entomologi 

Tahun 

Masuk-Lulus 
1989 – 1993 2000 – 2002 

 

2004 - 2009 

Judul 

Skripsi/Tesis/

 Biologi Aphis glycines 

Matsumura 

Biologi Opius sp 

(Hymenoptera: 

Studi lalat pengorok 

daun  Liriomyza spp.  

mailto:Rusli1969@unri.ac.id
mailto:rusli69@yahoo.co.id
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Disertasi (Homoptera:Aphididae) 

pada beberapa tingkat 

umur tanaman kedelai 

(Glycinex max (L) 

Merril) 

Braconidae) parasitoid 

lalat pengorok daun 

kentang 

pada pertanaman 

bawang  daun, dan   

parasitoid opius 

chromatomyiae                                                

belokobylskij & 

wharton  

(Hymenoptera: 

braconidae) 

Nama 

Pembimbing/

Promotor 

Ir. Usra Syam 

Ir. Suardi Gani, MS 

Prof. Aunu Rauf 

Dr. Nina Maryana 

Prof. Aunu Rauf 

Dr. Nina Maryana 

Dr. Pudjianto 

Dr. Dadang 

 

c. Kegiatan dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran /pameran/ 

peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri lima tahun terakhir (2018, 2017, 

2016, 2015, 2014) 

 

N0 Jenis kegiatan* Tempat Waktu 
Sebagai 

Penyaji Peserta 

1 Seminar Internasional:  Agrifood 

system International Conference 

2018 Faklutas Pertanian UNAND 

Padang 2018    

2 Seminar dan Loka Karya Nasional IV 

Pagi 

Makassar 2018    

3 International Conference: Outcomes-

Based Internal Quality Assurance 

(IQA) 

Pekanbaru 2018  v 

4 Symposium International: Sago as 

Strategiccomudity in the World. 

MASSI. 

Pekanbaru 2018  v 

5 Seminar nasional menemukan 

kembali PHT kita 

Bogor 2018    

6 Seminar Nasional Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan. Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM). UNRI 

Pekanbaru 2018    

7 Seminar Nasional Perhimpunan 

Entomologi Indonesia (PEI) Cabang 

Palembang 

Palembang 2018    

8 Seminar Nasional Kelapa Sawit II. 

FAPERTA UNRI dan GAPKI RIAU 

Pekanbaru 2018    

9 Seminar Hasil Pemantauan 

OPT/OPTK Balai Karantina 

Pertanian Kelas 1 Pekanbaru TA. 

2018 

Pekanbaru 2018    

10 Seminar Nasional BKS PTN Wilayah 

Barat Ilmu Pertanian 2017 

Bangka 

Belitung 

2017    

11 Seminar Nasional PEI Cabang 

Bandung 

Bandung 2017    
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12 Workshop Penulisan Jurnal 

Internasional UNPAD 

Bandung 2017    

13 Seminar Internasional ICOBES 

FMIPA Universitas Riau 

Riau 2017    

14 Pelatihan Penyiapan Naskah Artikel 

Ilmiah dan Online Journal System 

Universitas 

Tadulako, 

PALU 

25 

Novem

ber 

2016 

   

15 Lokakarya dan Seminar Nasional 

FKPTPI  

Peningkatan kualitas pendidikan 

tinggi pertanian untuk menghasilkan 

SDM profesional berdaya saing 

global 

Fakultas 

Pertanian 

UGM 

22-23 

Novem

ber 

2016 

   

16 Seminar Nasional Perlindungan 

Tanaman Perkebunan untuk 

Kesejahteraan Rakyat dan Bangsa  

Bogor 25 

Oktobe

r 2016 

   

17 Seminar Nasional Peranan dan 

Teknologi Kelembagaan Pertanian 

dalam Mewujudkan Pembangunan 

Pertanian yang Tangguh dan 

Berkelanjutan 

Fakultas 

Pertanian 

Universtas 

Riau 

28 

Novem

ber 

2013 

   

 

d. Pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya 

lima tahun terkahir (2018, 2017, 2016, 2015 dan 2014) 

 

No Prestasi yang Dicapai 
Waktu 

Pencapaian 

Tingkat (Lokal, 

Nasional, 

Internasional) 

Institusi 

Pemberi 

Penghargaan 

1 Pemakalah Terbaik pada 

Seminar Nasional 

Perhimpunan Entomologi 

Indonesia (PEI) Cabang 

Palembang 

2018 Nasional PEI Cabang 

Palembang 

2 Pemakalah Terbaik pada 

SEMIRATA BKS PTN 

BARAT di Bangka Belitung 

2017 Nasional Universitas 

Bangka 

Belitung 

3     

4     

5 Dst    

 

e. Dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir (2018, 2017, 2016) dengan 

mengikuti format tabel berikut: 

 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2018 
Ketua Peneliti; 

Bioekologi Predator Sycanus 

Hibah Penelitian 

Bidang Ilmu DIPA 

38.000.000 
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croceovittatus Dohrn (Hemiptera: 

Pentatomidae) Asal Riau dalam 

mengendalikan Ulat Api Setora 

nitens Walker Hama Tanaman 

Kelapa Sawit 

UR 

2 2018 

Anggota Peneliti; 

Pemanfaatn Biopestisida Akar 

Tuba untuk Pengendalian Hama 

Tanaman 

Satker Badan 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Pertanian Pusat 

Jakarta-BPTP Riau 

128.590.000 

3 2018 

Anggota Peneliti; 

Patogenesitas Baculovirus 

oryctes Lokal Riau Terhadap 

Kumbang Tanduk (Oryctes 

rhinoceros L.) pada Kelapa Sawit 

Hibah Penelitian 

Unggulan 

Universitas  

DIPA UR 

45.000.000 

4 2017 

Ketua Peneliti; 

Pemanfaatn Predator 

Eochanthecona furcellata 

(Wolff) (Hemiptera: 

Pentatomidae) asal Riau dalam 

mengendalikan ulat Setora nitens 

Walker hama tanaman kelapa 

sawit 

Hibah Penelitian 

Unggulan 

Universitas 

DIPA UR 

50.000.000 

5 2016 

Ketua Peneliti; 

 Ekobiologi predator 

Eocanthecona furcellata (Wolff) 

(Hemiptera: Pentatomidae)asal 

Riau pada hama ulat api Setora 

nitens Walker di tanaman 

kelkapa sawit 

Hibah 

Fundamental 

Kemeristek.Dikti 

50.000.000 

6 2015 

Ketua Peneliti; 

Pemanfaatn sirih hutan (Piper 

aduncum L.) tumbuhan lokal 

Riau sebagai insektisida botani 

dalam pengendalian hama 

terpadu kutu daun (Myzus 

persicae Sulzer) pada tanaman 

cabai 

Hibah Bersaing 

Kemristek Dikti 
45.000.000 

7 2015 

Ketua Peneliti; 

Inventarisasi parasitoid larva ulat 

api (Setothosea asigna van 

Eecke) (Lepidoptera: 

Limacodidae) asal kebun kelapa 

PNBP Fakultas 

Pertanian UR 
7.500.000 
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sawit di PT. X Desa Ukui 

Kecamatan Ukui Kabupaten 

Pelalawan Provinsi Riau 

8 2015 

Anggota Peneliti; 

Pemanfaatn Teknologi 

Pengendalian Hama Ramah 

Lingkungan dalam 

Mengendalikan Hama Tanaman 

PNBP LP2M UR 15.000.000 

9 2014 

Ketua Peneliti; 

Uji beberapa konsentarsi ekstrak 

tepung daun sirih hutan (Piper 

aduncum L. ) dalam 

mengendalikan ulat penggerek 

tongkol jagung Helicoverpa 

armigera Hubner 

(Lepidoptera:Noctuidae) pada 

tanaman jagung manis 

PNBP Fakultas 

Pertanian UR 
7.500.000 

10 2014 

Ketua Peneliti; 

Uji beberapa konsentrasi ekstrak 

tepung buah sirih hutan (Piper 

aduncum L.) untuk 

mengendalikan hama ulat api 

Setora nitens Walker 

(Lepidoptera: Limacodidae) pada 

tanaman kelapa sawit (Elaeis 

guineensis Jacq.) 

PNBP Fakultas 

Pertanian UR 
5.000.000 

11 2014 

Anggota peneliti Pengendalian 

hama non Kimia Menunjang 

Pengelolaan Lngkungan 

Berkelanjautan 

PNBP UNRI 10.000.000 

 Diluar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bagian dari studi lanjut 

 

 

f. Dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada 

tiga tahun terakhir (2018, 2017, 2016)  

 

No Tahun 
Judul Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Sumber dan 

Jenis Dana 

Jumlah Dana 

(dalam juta 

rupiah 

1 2018 

Anggota Pengabdian. 

Pengendalian Hama Padi Secara Terpadu 

di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten 

Kampar 

DIPA UR 

Tahun 2016 
30.000.000 

2 2016 
Anggota Pengabdian. 

Pengenalan dan pengendalian hama dan 

DIPA UR 

Tahun 2016 
10.000.000 
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penyakit jeruk siam di Desa Tanjung,  

Kecamatan Koto Kampar Hulu, 

Kabupaten Kampar 

3 2016 

Anggota Pengabdian.  

Perbaikan manajemen pakan pada usaha 

penggemukkan kambing di UMKM 

Perambahan Desa Koto Perambahan 

Kabupaten Kampar 

LIPI 150.000.000 

4 2015 

Anggota Pengabdian. 

Introduksi jerami amoniasi dalam 

formulasi ransum sapi penggemukandi 

kelompok tani ternak fajar di Desa 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu 

Provinsi Riau 

LIPI 155.000.000 

5 2015 

Ketua Pengabdian 

Penggunaan tumbuhan sirih hutan 

sebagai pestisida botani dalam 

mengendalikan hama dan penyakit cabai 

di Unit Pelaksana Teknis Badan 

Penyuluhan Pertanian Kulim 

 

BOPTN 

Fakultas 

Pertanian UR 

5.000.000 

6 2014 

Anggota  

Prodikmas Kegiatan FLIPMAS 

INDONESIA BATOBO, RIAU. 

Pengembangan Kawasan Ekonomi 

Masyarakat Batu Basurat, Riau 

PERTAMINA 300.000.000 

7 2014 

Anggota Pengabdian. 

Pendampingan petani dalam pengenalan 

penyakit cabai dan cara pengendaliannya 

di Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan 

DANA DIPA 

UR 
10.000.000 

 

 

 

 

g. Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir 

(2018, 2017, 2016, 2015)  

 

No Judul 

Dihasilkan/dip

ublikasikan 

pada * 

Tahun 

penyajia

n/publika

si 

Tingkat (Beri tanda v) 

Lokal 
Nasion

al 

Internasi

onal 

1 

Rusli Rustam, 

Muhammad Adrian, 

Hafiz Fauzana, 

Sarpiah Ulpah 

 

Biology of Sycanus 

croceovittatus Dohrn, 

locally predator of 

Prosiding 

Seminar 

Internasional: 

Agrifood 

system 

Internatinaol 

Conference 

2018 Fakultas 

2018   v 
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nettle caterpillar 

(Setora nitens 

Walker), reared on 

Tenebrio Molitor L. 

Larvae in Laboratory 

Pertanian 

UNAND 

2 

Haris Kurnia, Rusli 

Rustam, Hafiz 

Fauzana 

 

Daya bunuh ekstrak 

tepung daun sirih 

hutan (Piper aduncum 

L.) terhadap larva 

kumbang tanduk 

(Oryctes rhinoceros 

L.) hama pada tanama 

kelapa sawit 

Prosiding 

Seminar 

Nasional 

Perhimpunan 

Entomologi 

Indonesia 

(PEI) Cabang 

Palembang 

2018  v  

3 

Rusli Rustam, Desita 

Salbiah, Polontar 

 

Biology Sycanus spp. 

pemangsa ulat api 

(Setora nitens Walker) 

lokal Riau 

menggunakan mangsa 

larva Helicoverpa 

armigera Hubner di 

Laboratorium 

Prosiding 

Seminar dan 

Loka Karya 

Nasional IV 

Pagi 

2018 

 

v 

 

4 

Rusli Rustam, Agus 

Sutikno, Prasmita 

Trishadewi 

 

Uji beberapa dosis 

tepung buah sirih 

hutan (Piper aduncum 

L.) untuk 

mengendalikan hama 

Callosobruchus 

chinensis L. pada biji 

kacang hijau di 

penyimpanan 

Jurnal 

agroteknologi 

tropika 

Vol. 7 

No. 2 

Tahun 

2018 

 

v 

 

5 

Rusli Rustam, Hafiz 

Fauzana, Rizki 

Andika 

 

Uji konsentrasi 

ekstrak murni rimpang 

jahe merah (Zingiber 

officianale Rubrum) 

terhadap tingkat 

Jurnal 

agroteknologi 

tropika 

Vol. 7 

No. 1 

Tahun 

2017 

 v 
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mortalitas ulat grayak 

(Spodoptera litura F.) 

pada tanaman kedelai 

(Glycine max (L.) 

Merril) 

6 

Benny Salvino, 

Andrianto, Rusli 

Rustam, Agus Sutikno 

 

Uji dosis tepung sirih 

hutan (Piper aduncum 

L.) terhadap mortalitas 

hama Sitopilus oryzae 

L. pada beras di 

penyimpanan 

Jurnal 

agroteknologi 

tropika 

Vol. 6 

No. 2 

Tahun 

2017 

 v 

 

7 

Rusli Rustam, Agus 

Sutikno, Derry 

Harpian Pratama Putra 

 

Pengaruh beberapa 

dosis tepung daun 

sirih hutan (Piper 

aduncum L.) terhadap 

hama kumbang beras 

(Sitophilus oryzae L.) 

Jurnal 

agroteknologi 

tropika 

Vol. 6 

No. 1 

Tahun 

2017 

 v 

 

8 

B. S. Situmorang, 

Rusli Rustam, D. 

Salbiah 

 

Inventarisasi 

parasitoid ulat api 

Setora nitens Wolker 

(Lepidoptera: 

Limacodidae) asal 

perkebunan kelapa 

sawit di kecamatan 

perhentian raja 

Jurnal 

dinamika 

pertanian 

Vol. 32 

No. 2 

Tahun 

2016 

 v 

 

9 

M. Ismed, R. Rustam, 

H. Fauzana 

 

Uji beberapa 

konsentrasi ekstrak 

tepung daun sirih 

hutan (Piper aduncum 

L.) terhadap mortalitas 

wereng coklat 

(Nilaparvata lugens 

L.) 

Jurnal 

Dinamika 

Pertanian 

Vol. 32 

No. 1 

Tahun 

2016 

 v 

 

10 
Rusli Rustam, Desita 

Salbiah, Raimon 

Jurnal 

agroteknologi 

Vol. 5 

No. 2 
 v 
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Intensitas serangga 

dan parasitoid larva 

ulat api (Setothosea 

asigna Van Eecke) 

(Lepidoptera: 

Limacodidae) di 

kebun kelapa sawit di 

PT X. Desa Ukui 

Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan 

Provinsi Riau 

tropika Tahun 

2016 

11 

Rusli Rustam, Desita 

Salbiah, Fitriani 

Abidin 

 

Uji beberapa 

konsentrasi tepung 

daun sirih hutan (Piper 

aduncum L.) untuk 

mengendalikan hama 

gudang 

Callosobruchus 

chinensis L. 

Jurnal 

agroteknologi 

tropika 

Vol. 5 

No. 1 

Tahun 

2016 

 v 

 

12 

Rustam R, Sucahyono 

MP., Salbiah D. 

Biology of Helopeltis 

theivora (Hemiptera: 

Miridae) on Acasia 

mangium Willd 

International 

Journal on 

Advanced 

Science 

Engineering 

Information 

Technology 

Vol 4 

No. 5 

Tahun 

2014 

  v 

13 

Rusli Rustam, Desita 

Salbiah, Muhammad 

Abdul Gani 

 

Uji beberapa 

konsentrasi ekstrak 

tepung daun sirih 

hutan (Piper aduncum 

L.) untuk 

mengendalikan hama 

ulat api Setora nitens 

Wlk. (Lepidoptera; 

Limacodidae) pada 

tanaman kelapa sawit 

(Elaeis guineensis 

Jacq.) 

Prosiding 

Seminar 

Nasional dan 

Rapat Tahunan 

Dekan Bidang 

Ilmu Pertanian 

BKS-PTN 

wilayah barat 

ISBN: 

978-602-

72006-0-

9 

Tahun 

2014 

    

14 

Rusli Rustam, J. 

Hennie Laoh, Riyanto 

Tamba 

Prosiding 

Seminar 

Nasional 

ISBN: 

978-602-

96301-3-
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Uji lama penyimpanan 

tepung buah sirih 

hutan (Pipera 

aduncum L.) dalam 

mengendalikan hama 

kutu daun perssik 

Myzus persicae Sulzer 

(Homoptera: 

Aphididae) pada 

tanaman cabai 

(Capsicum annum L.) 

Pengembangan 

Komoditi 

Unggulan 

Pertanian 

untuk 

meningkatkan 

perekonomian 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

8 

Tahun 

2014 

15 

Hennie Laoh, Rusli 

Rustam, Riadi 

Permana 

 

Pemberian beberapa 

dosis tepung biji 

pinang (Areca catechu 

L.) lokal Riau untuk 

mengendalikan hama 

keong emas (Pomacea 

canaliculata L.) pada 

tanaman padi. 

Prosiding 

seminar 

nasional 

peranan 

teknologi dan 

kelembagaan 

pertanian 

dalam 

mewujdukan 

pembangunan 

pertanian yang 

tangguh dan 

berkelanjutan. 

UR Press 

Pekanbaru 

2014 v   

 

16 

Rusli Rustam, J. 

Hennie Laoh, Ahmad 

Daud 

 

Uji beberapa 

konsentrasi ekstrak 

tepung buah sirih 

hutan (Piper aduncum 

L.) untuk 

mengendalikan hama 

kutu daun Perssik 

Myzus persicae Sulzer 

(Homoptera: 

Aphididae) pada 

tanaman cabai 

(Capsicum annum L.) 

Prosiding 

seminar 

nasional 

peranan 

teknologi dan 

kelembagaan 

pertaanian 

dalam 

mewujudkan 

pembangunan 

pertanian yang 

tangguh dan 

berkelanjutan 

UR Press  

Pekanbaru 

2014  v 

 

 

*nama jurnal/prosiding 
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h. Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation) atau keynote speaker dalam lima tahun 

terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No Judul 

Nama 

Pertemuan 

Ilmiah/Semin

ar 

Waktu dan 

Tempat 

Tingkat (Beri tanda V) 

Lokal 
Nasion

al 

Internasi

onal 

1 

Rusli Rustam, 

Muhammad 

Adrian, Hafiz 

Fauzana, Sarpiah 

Ulpah 

 

Biology of Sycanus 

croceovittatus 

Dohrn, locally 

predator of nettle 

caterpillar (Setora 

nitens Walker), 

reared on Tenebrio 

Molitor L. Larvae 

in Laboratory 

Seminar 

Internasional: 

Agrifood 

system 

Internatinaol 

Conference 

2018 

Fakultas 

Pertanian 

UNAND 

2018, 

Padang 

  v 

2 

Rusli Rustam, 

Desita Salbiah, 

Polontar 

 

Biology Sycanus 

spp. pemangsa ulat 

api (Setora nitens 

Walker) lokal Riau 

menggunakan 

mangsa larva 

Helicoverpa 

armigera Hubner 

di Laboratorium 

Seminar dan 

Loka Karya 

Nasional IV 

Pagi 

2018, 

Makasar 

    

3 Rini Chindy Faqy 

dan Rusli Rustam 

 

Uji Beberapa 

konsentrasi tepung 

bunga cengkeh 

(Syzygium 

aromaticum (L.) 

Merr. Dan Perry) 

untuk 

mengendalikan 

hama Sitophilus 

zeamais M. Pada 

biji jagung di 

penyimpanan 

Seminar 

nasional 

pembanguna

n pertanian 

dan 

pedesaan. 

Lembaga 

penelitian 

dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

(LPPM) 

UNRI 

2018, 

Pekanbaru 
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4 Haris Kurnia, Rusli 

Rustam, Hafiz 

Fauzana 

 

Daya bunuh 

ekstrak tepung 

daun sirih hutan 

(Piper aduncum L.) 

terhadap larva 

kumbang tanduk 

(Oryctes 

rhinoceros L.) 

hama pada tanama 

kelapa sawit 

Seminar 

Nasional 

Perhimpunan 

Entomologi 

Indonesia 

(PEI) Cabang 

Palembang 

2018, 

Palemban

g 

    

5 Rusli Rustam, 

Herman, Sri 

Yoseva, M. Abdul 

Gani 

 

Bioekologi 

Predator 

Eochanthecona 

furcellata (Wolff) 

(Hemiptera: 

Pentatomidae) Asal 

Riau dalam 

mengendalikan 

Ulat Api Setora 

nitens Walker 

Hama Tanaman 

Kelapa Sawit 

Seminar 

Nasional 

kelapa sawit 

II. 

FAPERTA 

UNRI dan 

GAPKI 

RIAU 

2018, 

Pekanbaru 

    

6 Rusli Rustam, 

Hafiz Fauzana, 

Salsabila Firdausia 

 

Uji beberapa 

konsnetrasi ekstrak 

tepung buah sirih 

hutan (Piper 

aduncum L.) untuk 

mengendalikan 

hama ulat grayak 

(Spodoptera litura 

F.) pada tanaman 

kedelai 

Lokakarya 

dan seminar 

nasional 

forum 

komunikasi 

pendidikan 

tinggi 

pertanian 

indonesia 

(FKPTPI) 

2016 

UGM, 

Yogyakart

a, 22-23 

November 

2016 

    

7 Rusli Rustam, 

 

Perlindungan 

Tanaman 

Perkebunan untuk 

Seminar 

Nasional 

Perlindungan 

Tanaman 

Perkebunan 

Bogor, 25 

Oktober 

2016 
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Kesejahteraan 

Rakyat dan Bangsa 

8 Rusli Rustam, 

Desita Salbiah, 

Boris Satrio 

Situmorang 

 

Inventarisasi 

parasitoid ulat api 

Setora nitens 

(Lepidoptera: 

Limacodidae) asal 

perkebunan kelapa 

sawit di kecamatan 

perhentian Raja, 

Kabupaten kampar, 

Provinsi Riau 

Seminar 

Nasional 

Perlindungan 

Tanaman 

Perkebunan 

2016 

IPB, 

Bogor, 25 

Oktober 

2016 

    

9 Rusli Rustam, 

Herman, M. Abdul 

Gani 

 

Tingkat serangan 

ulat api Setora 

nitens dan 

kerapatan populasi 

serangga predator 

Eocanthecona 

furcellata pada 

tanaman kelapa 

sawit 

 

 

Simposium 

Nasional 

Perhimpunan 

Entomologi 

Indonesia 

(PEI) 2016 

Universits 

Tadulako, 

Palu, 26 

November 

2016 

    

10 Peningkatan 

kualitas pendidikan 

tinggi pertanian 

untuk 

menghasilkan 

SDM Profesional 

berdaya saing 

Global 

Lokakarya 

dan Seminar 

Nasional 

FKPTPI 

Faklutas 

Pertanian 

UGM 22-

23 

November 

2016 

    

11 Rusli Rustam, 

 

Pengembangan 

komoditi unggulan 

pertanian untuk 

meningkatkan 

ekonomi dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Seminar 

nasional 

dalam rangka 

Lustrum XII 

Padang, 

13-14 

November 

2014 

    

 Nama jurnal/prosiding 
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i. Karya yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) selama tiga tahun terakhir (2017, 2016, 2015)  

 

No Karya* 

1  

2  

dst  

 

j. Daftar mahasiswa dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen pada tiga 

tahun terakhir (2018, 2017, 2016) 

 

No Nama Mahasiswa NIM Judul Tugas Akhir 

1 Wanda Putra Dinata 

Rambe 

1410245223 Bioekologi Predator Sycanus croceovittatus 

Dohrn (Hemiptera:Reduviidae) pada Hama 

Ulat Api Setora nitens Walker Tanaman 

Kelapa Sawit di Riau 

2 Muhammad Abdul 

Gani 

1410245189 Ekobiologi Eocanthecona furcellata (Wolff) 

(Hemiptera; Pentatomidae) Predator Hama 

Ulat Api Setora nitens Walker pada Tanaman 

Kelapa Sawit di Riau 

3 Joni Irawan 1410245153 Uji Pestisida Nabati Sirih Hutan (Piper 

aduncum L.) terhadap Kumbang Tanduk 

(Oryctes rhinoceros L. (Coleoptera; 

Scarabidae) pada Kelapa Sawit 

4 Boris Satriyo 

Situmorang 

1106114396 Inventarisasi Parasitoid Ulat api Setora nitens 

Wlk. (Lepidoptera: Limacodidae) Asal 

Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan 

Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi 

Riau 

5 Raimon 1106114385 Intensitas serangga dan parasitoid larva ulat 

api (Setothosea asigna Van Eecke) 

(Lepidoptera: Limacodidae) di kebun kelapa 

sawit di PT X. Desa Ukui Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau 

6 Riyanto Tamba 1006135919 Uji lama penyimpanan tepung buah sirih hutan 

(Piper aduncum L.) dalam mengendalikan 

hama kutu daun perssik Myzus persicae Sulzer 

(Homoptera: Aphididae) pada tanaman cabai 

(Capsicum annum L.) 

7 Alfindra 1006133936 Pengaruh lama penyimpanan tepung daun sirih 

hutan (Piper aduncum L.) dalam 

mengendalikan hama kutu daun perssik Myzus 

persicae Sulzer (Homoptera: Aphididae) pada 

tanaman cabai (Capsicum annum L.) 

8 Yogi Gunawan 1006134000 Pengaruh lama penyimpanan tepung buah sirih 

hutan (Piper aduncum L.) dalam 

mengendalikan hama ulat api Setora nitens 

Wlk. (Lepidoptera: Limacodidae) pada 

tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) 
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9 Indah Febrianti. S. 0906121487 Uji beberapa konsentrasi ekstrak sirih hutan 

(Piper aduncum L.) terhadap tingkat 

mortalitas hama penggerek tongkol 

(Helicoverpa armigera) (Lepidoptera: 

Nuctuidae) padaa tanaman jagung manis (Zea 

mays sacharta strurts) 

 

 

 

 

 

k. Karya buku (buku referensi, buku ajar, monografi) dalam lima tahun terakhir (2018, 2017, 

2016, 2015 dan 2014) 

 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit ISBN Nama Penyusun 

1       

2       

3       

 

l. Karya buku penuntun praktikum dan buku teknologi tepat guna dalam lima tahun terakhir 

(2018, 2017, 2016, 2015, 2014) 

 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit Nama Penyusun 

1 

Teknologi tepat guna: 

Pemanfaatan 

Entomopatogen 

Baculovirus oryctes 

mengendalikan hama 

kumbang tanduk pada 

kelapa sawit 

2018 29 
LPPM-

UNRI 

Dr. Hafiz Fauzana, SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

 Irfandri, SP., MSi 

Abdul Rahman 

Arni Bornis 

2 

Teknologi tepat guna; 

pengendalian hama 

padi secara terpadu di 

desa pulai Rambai 

Kecamatan Kampar, 

Kabupaten Kampar 

2018 35 
LPPM-

UNRI 

Dr. Hafiz Fauzana, SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

Dr. Ir. Nelvia, MP 

Dr. Susilawati, Ssi, MSi 

Ir. Husna Yetti, MP 

Irfandri, SP., MSi 

Ir. Wardati, MSc 

3 Penuntun Praktikum  

Hama dan Penyakit 

Tanaman Perkebunan 

2016 25 

Laborato

rium 

Hama 

Tumbuh

an 

Fakultas 

Pertanin 

UR 

 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, MSi 

Dr. Hafiz Fauzana, SP. MP 

4 Penuntun Praktikum 

Hama dan Penyakit 

Tanaman Hortikultura 

2016 25 

Laborato

rium 

Hama 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, MSi 

Dr. Hafiz Fauzana, SP. MP 
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Tumbuh

an 

Fakultas 

Pertanin 

UR 

5 Penuntun Praktikum 

Pengendaian Hama 

Terpadu 

2016 25 

Laborato

rium 

Hama 

Tumbuh

an 

Fakultas 

Pertanin 

UR 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, MSi 

Dr. Hafiz Fauzana, SP. MP 

Agus Sutikno, SP., MSi 

6 Penuntun Praktikum 

Pestisida dan Aplikasi 

2016 25 

Laborato

rium 

Hama 

Tumbuh

an 

Fakultas 

Pertanin 

UR 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

 

7 Penuntun Praktikum 

Dasar-dasar 

Perlindungan 

Tanaman 
2016 36 

Laborato

rium 

Hama 

Tumbuh

an 

Fakultas 

Pertanin 

UR 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, MSi 

Dr. Hafiz Fauzana, SP. MP 

Agus Sutikno, SP., MSi 

8 Penuntun Praktikum 

Teknologi 

Perlindungan 

Tanaman  
2016 12 

Laborato

rium 

Hama 

Tumbuh

an 

Fakultas 

Pertanian 

UR 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

 

9 Penuntun prktikum 

pengendaliah hayati 

dan pengelolaan 

habitat 
2016 12 

Laborato

rium 

Hama 

Tumbuh

an 

Fakultas 

Pertanian 

UR 

Dr. Rusli Rustam, SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, MSi 

Dr. Hafiz Fauzana, SP. MP 
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m. Pengalaman merumuskan kebijakan publik/rekayasa sosial lainnya dalam lima tahun 

terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) 

 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 
Respon masyarakat 

1     

2 dst    

 

n. Tuliskan instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan 

program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir (2018, 2017, 2016) 

 

No 

 
Nama instansi 

Jenis kegiatan 

 

Kurun waktu kerjasama Manfaat yang 

diperoleh Mulai Berakhir 

1      

2      

3      

 

 

 

Pekanbaru, November 2019 

Penyusun 

 

 

 

 

                                                                                    (Dr. Rusli Rustam, SP, M.Si) 
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2. Biodata anggota 1 

 

a. Data diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) : Dr. Hafiz Fauzana, SP, MP.                                   

2 Jenis Kelamin : Perempuan 

3 Jabatan Fungsional : Lektor 

4 NIP : 197102081999032003 

5 NIDN : 0008027101 

6 Tempat dan Tanggal Lahir : Salido, 8 Februari 1971 

7 E-mail : Fauzana_hafiz@yahoo.co.id 

8 Nomor Telepon/HP : 085278959292 

9 Alamat Rumah : Jl. Soebrantas KM 11 Perm. BRP Blok J No 

5 

Kel. Sialangmunggu, Kec. Tampan Panam 

Pekanbaru 

10 Alamat Kantor : Jl. Bina Widya No. 30 Simpang Baru 

Kec.Tampan Pekanbaru 28293 

11 Nomor Telepon/ Faks : (0761)-63270, 63271 / (0761)63270 

12 Nomor Sertifikat Pendidik 

(sertakan fotokopi sertifikat) 

  

13 Lulusan yang Telah Dihasilkan 

(lima tahun terakhir 2012-2016) 

: S-1= 28 orang     

 

14 Matakuliah yang Diampu 

: Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman  

Pengendalian Hama Terpadu 

Hama dan Penyakit Utama Tanaman Pangan 

dan Hortikultura 

Hama dan Penyakit Utama Tanaman 

Perkebunan 

Pengendalian Hayati dan Pengelolaan 

Habitat 

Pestisida dan Aplikasi 

Metode Ilmiah 

Pertanian Terpadu 

Ilmu Hama Tanaman 

Manajemen Karantina Tumbuhan 

 

 

b. Riwayat pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

Universitas Andalas Universitas Andalas 

Universitas Gadjah 

Mada 

Bidang Ilmu Hama dan Penyakit Ilmu Hama Tumbuhan Ilmu Hama 
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Tum. Tumbuhan 

Tahun 

Masuk-Lulus 
1989 – 1994 1994 - 1997 

2009 - 2015 

Judul Skripsi/  

Tesis 

Disertasi 

Efektifitas Ekstrak Biji 

Bengkuang, Srikaya, 

dan Nimba terhadap 

Mortalitas dan 

Repelensi Hama 

Crocidolomia binotalis 

Zell. Pada Kubis 

Pengaruh Ketinggian 

Tempat dan Umur 

Tanaman Kentang 

terhadap Fluktuasi 

Populasi Aphid 

Potensi Abu Terbang 

Limbah Pembakaran 

Batubara sebagai 

Insektisida terhadap 

Nilaparvata lugens 

Nama 

Pembimbing 

 / Promotor 

Ir. Zainul Bahri Kiman, 

MSc., 

Ir. Suardi Gani, MS. 

 

Prof.Dr.Ir.H. Syafri 

Syafei,MS.,  

Dr.Ir. Ahsol Hasyim, 

MS. 

Prof.Dr.Ir. Musliar 

Kasim, MS. 

Prof.Dr.Ir.F.X. 

Wagiman, S.U 

Prof.Ir. Edhi 

Martono, M.Sc. 

Ph.D 

 

c. Kegiatan dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ 

pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri lima tahun terakhir (2018, 

2017, 2016, 2015, 2014) 

No Jenis Kegiatan Tempat Waktu 
Sebagai 

Penyaji Peserta 

1 
Workshop Pengembangan ICT 
(Information and Communication 
Technology) dalam Pembelajaran 

Fakultas 
Pertanian 

UGM 
2014   

2 
Seminar Nasional Indonesia Berdaulat 
“Idealita dan Realita Kedaulatan Pangan 
Indonesia” 

Fakultas 
Pertanian 

UGM 
2014   

3 
Seminar Nasional “Pengendalian 
Penyakit pada Tanaman Pertanian 
Ramah Lingkungan” 

Perhimpunan 
Fitopatologi 
Indonesia & 

Faperta UGM 

2014   

4 
Seminar Kepemimpinan “Pembentukan 
Karakter untuk Menyiapkan Pemimpin 
Bangsa” 

Sekolah 
Pascasarjana 

UGM 
2014   

5 
Simposium Teknologi Semiochemicals 
untuk Pengelolaan Hama: Fokus pada 
Bawang Merah 

Fakultas 
Pertanian 

UGM 
2014   

6 

Farmers on Campus Membangun 
Strategi Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi untuk Mencapai Kemandirian 
Petani 

Fakultas 
Pertanian 

UGM 
2014   

7 Workshop Penulisan Paper di Jurnal 
Internasional 

Fakultas 
Pertanian 

UGM 
2014   

8 
Talkshow“Kebijakan Tata Ruang untuk 
Mengoptimalkan Sumber Daya Lahan 
Demi Mendukung Kedaulatan Pangan 

Fakultas 
Pertanian 

Universitas 
Riau 

2014   
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9 

Pelatihan Peningkatan Kemampuan 

Teknis Petugas POPT-PHP se Provinsi 

Riau di UPT Diklat Kepegawaian 

Daerah Pekanbaru (DINAS 

PERTANIAN DAN PETERNAKAN) 

Dinas 
Pertanian dan 
Perternakan 

Riau 

2015   

10 
Seminar Ilmiah Nasional Perhimpunan 

Entomologi Indonesia Cab. Bandung 
PEI Cabang 

Bandung 
2015   

11 

Workshop Kurikulum Berbasis 
Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia 
KKNI) Program studi Magister Ilmu 
Pertanian 

MIP, 
Pekanbaru 

2015   

12 
Workshop Merujuk KKNI dan 
SNDIKTI Kurikulum Program Studi 
Agroteknologi Faperta UR 

FAPERTA, 
Pekanbaru 

2015   

13 Pelatihan Intensive English Course UNRI, 
Pekanbaru 

2015   

14 
Pelatihan Penelurusan Informasi E-

Journal EBSCO 
UNRI, 

Pekanbaru 
2015   

15 
Lokakarya Kurikulum Berbasis KKNI 

Faperta UR 
FAPERTA, 
Pekanbaru 

2015   

16 Diskusi ilmiah bersama Ketua BAN-PT Pekanbaru 2016   

17 

Seminar Nasional  

Perlindungan Tanaman Perkebunan    

untuk Kesejahteraan Rakyat Dan 

Bangsa 

IPB, Bogor 2016   

18 

Seminar ilmiah Nasional Mitigasi 

Bencana  Penyelenggara Pascasarjana 

Ilmu Lingkungan UNRI 

Pascasarjana 
Ilmu 

Lingkungan 
UNRI, 

Pakanbaru 

2016   

19 Seminar Internasional ICOBES FMIPA UNRI, 
Pekanbaru 

2017   

20 
Workshop Strategi Penyusunan Karya 

Ilmiah untuk Publikasi International 
UNRI, 

PEKANBARU 
2017   

21 
Workshop Penyusunan Kurikulum 

Berbasis KKNI 
UNRI, 

PEKANBARU 
2017   

22 
Workshop Penulisan Jurnal 

Internasional UNPAD 
UNPAD, 
Bandung 

2017   

23 Seminar Nasional PEI Cabang Bandung UNPAD, 
Bandung 

2017   

24 Seminar Hasil Penelitian DIPA LPPM UNRI, 
PEKANBARU 

2017   

25 

Workshop Peningkatan Kualitas 

Proposal Penelitian Program Riset 

Dasar Tahun 2018 

LPPM UNRI, 
PEKANBARU 

2018   

26 

IN International Conference: Outcomes-

Based Internal Quality Assurance (IQA) 

System 

RISTEKDIKT
I, 

PEKANBARU 
2018   
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27 
4TH Asean Sago Symposium”Sago as 

Strategicommdity in the World” 

PEMDA 
RIAU, 

PEKANBARU 
2018   

28 Seminar Nasional dan Forum FKPTPI UNSYIAH, 
Banda Aceh 

2018   

29 Seminar Nasional Kelapa Sawit II 
FAPERTA 

UNRI, 
PEKANBARU 

2018   

30 

Kuliah Umum “Pembiakbakaan Sifat 

Genetik dan Rintang terhadap Penyakit 

Tanaman Hortikultura”  

Magister Ilmu 
Pertanian 

UNRI, 
PEKANBARU 

2018   

 
Seminar Nasional Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan 
UNRI, 

Pekanbaru 
2018   

 
Seminar  Nasional Pelestarian 

Lingkungan SENPLING 

PPS Ilmu 
Lingkungsn 

UNRI, 
Pekanbaru 

2018   

* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Workshop, Pagelaran, 

Pameran, Peragaan dll 

 

d. Pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya 

lima tahun terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1 Satyalancana karya satya X 

Tahun 

Presiden Republik Indonesia 2016 

 

 

e.  Dana untuk kegiatan penelitian pada lima tahun terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) 

dengan mengikuti format tabel berikut: 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Ketua Anggota 
Sumber* 

Jml (Juta 

Rp) 

2 2016 Ekobiologi dan Kelimpahan 

Oryctes rhinoceros Pada 

Tanaman Kelapa Sawit Diberi 

Penutup Tanah Leguminosa dan 

Mulsa Tandan Kosong Kelapa 

Sawit 

DIPA 

Universit

as Riau 

32 juta 

rupiah 

  

3 2017 

Kedalaman Penempatan Mulsa 

Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Pengaruhnya Terhadap Infestasi 

Oryctes Rhinoceros dan 

Preferensi  Makannya Pada 

Beberapa Bahan Organik    

DIPA 

Universit

as Riau 44 juta 

rupiah 

  



82 
 

4 2018 Patogenisitas Baculovirus 

Oryctes Lokal Riau Terhadap 

Kumbang Tanduk (Oryctes 

Rhinocerosl.) 

Pada Kelapa Sawit  

DIPA 

Universit

as Riau 

45 juta 

rupiah 

  

 

* Di luar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bagian dari studi 

lanjut. 

 

f.  Dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada 

lima tahun terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014)  dengan mengikuti format tabel berikut:  

Tahun 

Judul Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian 

kepada Masyarakat 

Sumber 

dan Jenis 

Dana 

Jumlah 

Dana 

(dalam juta 

rupiah) 

Ketua Anggota 

2016 

Pengenalan dan 

Pengendalian Hama Jeruk 

Siam di Desa Tanjung   

Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar  

DIPA 

Universitas 

Riau 10.000.000 

  

2017 

Pengenalan dan 

Pengendalian Hama dan 

Penyakit Utama Tanaman 

Cabai di Desa Sungai 

Geringging Kecamatan 

Kampar Kiri Kabupaten 

Kampar  

DIPA 

Universitas 

Riau 
8.500.000 

  

2018 

Pengendalian Hama Padi 

Secara Terpadu Di 

Kecamatan Kampar Timur 

Kabupaten Kampar   

 

DIPA 

Universitas 

Riau 32.000.000 

  

 

g.   Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni yang dihasilkan selama lima tahun terakhir 

(2018, 2017, 2016, 2015, 2014)  dengan mengikuti format tabel berikut: 

No Judul 

Dihasilkan/ 

dipublikasi 

kan pada* 

Tahun 

Penyajian/ 

Publikasi 

Tingkat (Beri tanda V) 

Lokal 
Nasion

al 

Interna-

sional 

1 Activity of Coal Fly Ash 

on Nilaparvata lugens: 

Disruption of Spiracle 

Function 

ARPN 

Journal of 

Science and 

Technology 

4/3/201

4 

 

  

V 
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2 Aktivitas Abu Terbang 

Batubara terhadap 

Gangguan Fisiologis 

Wereng Batang Padi 

Coklat 

Jurnal 

Entomologi 
II/1/2014   V 

 

3 A, The Test of Some 

Concentrations of Leaf 

Powder Extract from 

Betel Leaves Forest 

(Piper aduncum L.) on 

Brown Planthopper 

(Nilaparvata lugens 

Stal.) 

Dinamika 

Pertanian 
32/1/2017   V 

 

4 Populasi dan Intensitas 

Serangan Hama 

Kumbang Tanduk 

(Oryctes rhinoceros  

Linn.) pada Tanaman 

Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) Belum 

Menghasilkan 

JOM UNRI 2017 
  

V 

  

5 Spiracles Morphology of 

Brown Planthopper 

(Nilaparvata lugens) 

Journal 

AST18 

ICOBES 

(Internation

al 

Conference 

on Biology 

and 

Environmen

tal Science) 

2017 

2017   

 

V 

6 Population Fluctuations 

Oryctes rhinoceros L. 

Beetle in Plant Oil Palm 

(Elaeis guineensis Jacq.) 

Given Mulching Oil 

Palm Empty Bunch 

Jurnal 

Cropsaver  

1(1):42- 

47 tahun 

2018 

  

 

V 
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7 Pemberian Kotoran 

Larva Kumbang Tanduk 

(Oryctes rhinoceros) 

untuk Meningkatkan 

Pertumbuhan Bibit 

Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis) 

Jurnal 

Photon. 

UMRI 

8(2):45-

51/2018 
  V 

 

8  Uji Pestisida Nabati 

Sirih Hutan (Piper 

aduncum L) terhadap 

Larva Kumbang Tanduk 

(Oryctes rhinoceros L) 

Pada Tanaman Kelapa 

Sawit 

Jurnal 

Agroteknol

ogi 

9(1),41-

50/2018 
  V 

 

9  Jenis dan Populasi Lalat 

Buah (Bactrocera spp.) 

pada Tanaman Jambu Air 

Varietas Deli Hijau di 

Kecamatan Tenayan 

Raya Kota Pekanbaru 

Jurnal Agro 

Teknologi 

Tropika 

8(1), 2018   

 

V 

10  Uji Konsentrasi Ekstrak 

Daun Kriyuh 

(Eupatorium odoratum 

L.) sebagai Racun  Perut 

terhadap Mortalitas Ulat 

Grayak (Spodoptera 

litura F.) 

Jurnal Agro 

Teknologi 

Tropika 

8(2), 2018   

 

V 

* nama jurnal/prosiding  

 

h.  Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation) atau keynote speaker dalam lima tahun 

terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) dengan mengikuti format tabel berikut: 

No Judul 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Waktu dan 

Tempat 

Tingkat (Beri tanda V) 

Lokal 
Nasion

al 

Interna-

sional 

1 

Seminar Nasional 

Dies Natalis Faperta 

UGM ke-68 

Efikasi Abu 

Terbang Batubara 

terhadap Wereng 

Batang Padi 

Coklat 

(Nilaparvata 

lugens) 

 Oktober 

2014 

Fakultas 

Pertanian 

UGM 
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2 

Seminar Nasional 

Politeknik 

Payahkumbuh 

  Aktivitas Abu 

Terbang Batubara    

Membunuh 

Wereng Batang 

Padi  Coklat (N. 

lugens) 

Oktober 

2015 

Politeknik 

Negeri 

Payahkumb

uh 

 

   

3 

Seminar Nasional 

PEI Cabang Bandung 

 Morfologi 

Spirakel Wereng 

Batang Padi 

Coklat 

(Nilaparvata 

lugens) 

Oktober 

2015 

UIN Sunan 

Gunung Jati 

Bandung  

 

   

4 

Seminar Nasional 

“Pelestarian 

Lingkungan dan 

Mitigasi Bencana” 

Uji Fitotoksisitas 

Abu Terbang 

Batubara 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Dan Produksi 

Padi  

 

28 Mei 

2016 Pasca 

Sarjana 

Ilmu 

Lingkungan 

UR 

Pekanbaru 

 

   

5 

Seminar Nasional 

Perlindungan 

Tanaman Perkebunan 

Fluktuasi 

Populasi 

Kumbang Oryctes 

rhinoceros L.pada 

Tanaman Kelapa 

Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq.) 

Diberi Mulsa 

Tandan Kosong 

Kelapa Sawit  dan 

Tan. Penutup 

Leguminosa 

Mucuna 

bracteata                                 

PadaTanaman 

Belum 

Menghasilkan 

25 Oktober 

2016 

Fakultas 

Pertanian 

IPB Bogor 

 

   

6 Seminar 

Internasional 

ICOBES 

Penyelenggara 

FMIPA Universitas 

Riau 

Morphology 

Spiracles Brown 

Planthopper 

(Nilaparvata 

lugens) 

 

22 

September 

2017 

 Hotel 

Pangeran      

  Pekanbaru 
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7 Seminar Nasional 

PEI Cabang 

 

Fluktuasi 

Populasi Oryctes 

rhinoceros L. 

Pada 

Tanaman Kelapa 

Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq.) 

Yang Diberi 

Mulsa Tandan 

Kosong Kelapa 

Sawit  

25 

Oktober 

2017  

Rektorat 

Universitas 

Padjajaran 

Bandung 

 

   

8 Seminar  dan 

Lokakarya Nasional 

FKPTPI  

 Perubahan 

Tingkah Laku dan 

Morfologi 

Kumbang Kelapa 

Sawit Oryctes 

rhinoceros Akibat 

Infeksi 

Entomopatogen 

Baculovirus 

oryctes 

2 Oktober 

2018 

  

UNSYIAH, 

Banda Aceh 
 

   

8 Seminar Nasional 

Pembangunan 

Pertanian dan 

Pedesaan 

Ketebalan Mulsa 

Tandan Kosong 

Kelapa Sawit 

Pengaruhnya 

Terhadap Oryctes 

rhinoceros  Dan 

Peningkatan Hara 

Tanah  Pada 

Ekosistem Kelapa 

Sawit 

24 

Oktober 

2018 

  Hotel 

Pangeran, 

  

Pekanbaru 

 

   

9 Seminar  Nasional 

Pelestarian 

Lingkungan 

SENPLING 

Aktivitas Abu 

Terbang Batubara 

Membunuh 

Wereng Batang 

Padi Coklat 

(Nilaparvata 

lugens) 

10 

November 

2018 

  

Pekanbaru 

 

   

* nama jurnal/prosiding  
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i.  Karya yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) selama lima tahun terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014)   

No Karya 

1  

  

  

 

j. Daftar mahasiswa dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen pada lima 

tahun terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014)   

No Nama Mahasiswa NIM Judul Tugas Akhir 

1 Joni Handoko 1206136572 Populasi dan Intensitas Serangan 

Hama Kumbang Tanduk (Oryctes 

rhinoceros  L inn.) pada Tanaman 

Kelapa Sawit (Elaeis guineensis 

Jacq) Belum Menghasilkan 

2 Ayubi Alfasiri 1406112621 Pengujian Penempatan Tandan 

Kosong Kelapa Sawit pada 

Kedalaman Tanah  Pengaruhnya 

Terhadap Infestasi Kumbang 

Tanduk   (Oryctes rhinoceros L.) 

pada Tanaman Kelapa Sawit 

(Elaeis guineensis Jacq.)  

3 Ahmad Randi 1406117910 Pertumbuhan Kumbang Tanduk 

(Oryctes rhinoceros L.) pada Bahan 

Organik di Eksosistem Kelapa 

Sawit (Elaeis quineensis Jacq.) dan 

Pengamatan Kedalamannya di 

Bahan Organik 

4. Abdul Rahman 1306110368 

 

Penggunaan Beberapa Konsentrasi  

Baculovirus oryctes Terhadap 

Mortalitas Kumbang Oryctes 

rhinoceros L. Pada Kelapa Sawit 

 

 

k.  Karya buku (buku referensi, buku ajar, monograf) dalam lima tahun terakhir (2018, 2017, 

2016, 2015, 2014) 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

Nama Penyusun 

1 Hama dan Penyakit 

utama Tanaman Pangan 

dan Hortikultura 

2017 26 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 
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Agus Sutikno, 

SP.MSi. 

2 Pengendalian Hama 

Terpadu 

2017 9 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 

Agus Sutikno, 

SP.MSi. 

Ir. Desita Salbiah, 

M.Si. 

3 Hama dan Penyakit 

Utama Tanaman 

Perkebunan 

2017 26 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, 

M.Si. 

4 Pestisida dan Aplikasi 2017 14 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 

Agus Sutikno, 

SP.MSi. 

Ir. Desita Salbiah, 

M.Si. 

5 Pengendalian Hayati 

dan Pengelolaan 

Habitat 

2017 16 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, 

M.Si. 

6 Dasar-dasar 

Perlindungan Tanaman 

2017 30 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 

Agus Sutikno, 

SP.MSi. 

Ir. Desita Salbiah, 

M.Si. 

7 Hama Utama Tanaman 

Pangan dan 

Hortikultura 

2017 35 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 

Agus Sutikno, 
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SP.MSi. 

8 Hama Utama Tanaman 

Perkebunan 

2017 35 Lab. Hama 

Tumbuhan 

Dr. Hafiz Fauzana, 

SP. MP 

Dr. Rusli Rustam, 

SP. MSi 

Ir. Desita Salbiah, 

M.Si. 

Ket. Sertakan fotokopi cover dan halaman yang menunjukkan ISBN  

 

l.  Karya buku penuntun praktikum dan buku teknologi tepat guna dalam lima tahun terakhir 

(2018, 2017, 2016, 2015, 2014) 

 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

ISBN Nama 

Penyusun 

1 Buku 

Pemberdayaan 

Petani Riau Melalui 

Pertanian Terpadu 

2012 - UR Press - - 

2 Buku Minda Emas 

Dosen Perempuan 

2012   978-979-

792-333-4 

 

3 Dst      

 

m. Pengalaman merumuskan kebijakan publik/rekayasa sosial lainnya dalam lima tahun 

terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) 

 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1     

2     

3 Dst    

 

n.  Tuliskan instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan 

program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir (2018, 2017, 2016, 2015, 2014) 

No Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerja Sama Manfaat yang telah diperoleh 

Mulai Berakhir 

1      

2      

3      

4      

 

o. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi 
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No 
Nama Organisasi 

Profesi 
Jabatan 

Tahun Berlaku Kartu 

Keanggotaan 

1 PEI Anggota 2015 

2 PAGI Anggota 2017 

 

                                                                        Pekanbaru,   November 2019  

 

 

 

 

(Dr. Hafiz Fauzana, SP.MP) 
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3. Biodata anggota 2 

 

a. Identitas diri 

 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) : Ir. Desita Salbiah MSi 

2 Jenis Kelamin : Perempuan 

3 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 

4 NIP : 106112201988032003 

5 NIDN : 0020126102 

6 Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 Desember 1961 

7 E-mail : sdesita@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP : 081270128602 

9 Alamat Rumah : Jl. Kulim No. 54, Pekanbaru 

10 Alamat Kantor : Fakultas Pertanian Universitas Riau 

11 Nomor Telepon/ Faks : 0761 63271 

12 Nomor Sertifikat Pendidik 

(sertakan fotokopi sertifikat) 

 101101702038 

13 Lulusan yang Telah Dihasilkan 

(lima tahun terakhir (2012-2016) 

: S-1= .18... orang; S-2= ..1... orang; S-3= ... 

orang 

14 Matakuliah yang Diampu 

 Dasar-dasar Perlindungan Tanaman 

 Pengendalian Hama Terpadu 

 Pengendalian Hayati&Pengelolaan Habitat 

 Pertanian Terpadu 

 Pestisida dan Aplikasi 

 Teknologi Perlindungan Tanaman 

  

 

b. Riwayat pendidikan 

 

 S1 S2 S3 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

Universitas Sumatera 

Utara 
Institut Pertanian Bogor 

 

Bidang Ilmu 

Hama & Penyakit 

Tumbuhan 

 

Entomologi 

 

Tahun 

Masuk-Lulus 
1980 -1986 1998 - 2001 

 

Judul 

Skripsi/Tesis/

Disertasi 

Pengaruh ukuran buah 

dan pembungkusan buah 

coklat  Theobroma cacao 

L terhadap serangan 

hama Helopeltis theivora 

Implikasi faktor 

geografis, lama 

generasi dan jumlah 

betina awal terhadap 

kualitas parasitoid 

Trichogrammatoidea 

cojuangcoi Nagaraja 

 

Nama Ir. Erwin Maaruf MS Dr. Ir.Damayanti  
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Pembimbing/

Promotor 

Dr.Ir. Arifin Djamin MSc 

Dr. Mustafa Majnu MSc 

Buchori MSc 

Dr. Ir. Purnama Hidayat 

MSc 

Dr. Ir. Utomo 

Kartosuwondo MS 

 

c. Kegiatan dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/ 

pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri lima tahun terakhir  

 

No Jenis Kegiatan* Tempat Waktu 
Sebagai 

Penyaji Peserta 

1 
Seminar nasional BKS 

PTN Wilayah Barat  

Universitas Tanjung 

Pura Pontianak  

19-23 Maret 

2013 

V 
 

2 
Seminar Nasional BKS 

PTN Wilayah Barat 

Universitas 

Lampung  

Bandar Lampung 

19-21 Agustus 

2014 

V 

 

3 

Lokakarya Kurikulum 

berbasis KKNI dan 

SNPT 

Universitas Riau, 

Pekanbaru 
2015 

 

V 

3 

Seminar Nasional dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat  

Universitas 

Pembangunan 

Nasional Veteran 

Yokyakarta 

10 Desember 

2016 

V 

 

4 

Aplikasi Analisis DNA 

pada Kehidupan 

Manusia 

Universitas Riau 

Pekanbaru 
8 Agustus 2016 

 

V 

5 

Seminar Hasil 

Pemantauan 

OPT/OPTK Balai 

Karantina Pertanian 

Kelas I Pekanbaru 

Hotel Royal Asnof 

Pekanbaru 
3 Agustus 2016 

V 

 

 

 

 

 

d.  Pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan 

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dari pemerintah, asosiasi atau institusi 

lainnya lima tahun terakhir  

NO Prestasi yang Dicapai* 
Waktu 

Pencapaian 
Tingkat (Lokal, Nasional, 

Internasional) 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 

1     

2     
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3     

4 dst    

. 

e. Dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 

berikut: 

Tahun Judul Penelitian Sumber dan Jenis Dana 
Jumlah Dana* 

(dalam juta rupiah) 

2014 

Pengendalian hama non kimia 

menunjang pengelolaan 

lingkungan berkelanjutan 

PNBP  UR 10.000.000 

2014 

Uji beberapa konsentrasi 

ekstrak tepung buah sirih hutan 

untuk mengendalikan ulat 

penggerek tongkol Helicoverpa 

armigera pada tanaman jagung 

manis 

PNBP JURUSAN 

AGROTEKNOLOGI 
7.500.000 

2015 

 

 

 

 

Potensi cendawan 

entomopatogen Cordyceps sp  

lokal  sebagai agen hayati hama 

Oryctes rhinoceros pada 

tanaman kelapa sawit 

PNBP UR 

 

7.500.000 

 

 

 

 

 

2015 

Pemanfaatan  teknologi 

pengendalian hama ramah 

lingkungan dalam 

mengendalokan hama tanaman 

PNBP UR 15.000.000 

 

f. Dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

pada tiga tahun terakhir  

Tahun 

Judul Kegiatan 

Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Sumber dan Jenis 

Dana 

Jumlah Dana 

(dalam juta 

rupiah) 

2015 

Penggunaan  tumbuhan sirih hutan 

sebagai pestisida botani dalam 

mengendalikan hama dan penyakit 

tanaman cabai di UPT Balai 

Penyuluhan Pertanian Kulim   

BOPTN FP UR 5.000.000 

g.  Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir  

 

No  Judul 

Dihasilkan/ 

dipublikasi 

kan pada* 

Tahun 

Penyajian/ 

Publikasi 

Tingkat (Beri tanda V) 

Lokal 
Nasion

al 

Interna

-sional 
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1 Biology of Helopeltis 

theivora (Hemiptera: 

Miridae) on Acasia 

mangium 

International 

Journal on 

Advanced 

Science, 

Engineering 

and 

Information 

Technology 

2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

2 Keanekaragaman kupu-

kupu di Kawasan Gunong 

Bonsu Kabupaten Rokan 

Hulu,Provinsi Riau 

Jurnal Riau 

Biologia 
2016 V 

  

 

h. Pemakalah seminar ilmiah (oral presentation) atau keynote speaker dalam lima tahun 

terakhir  

No Judul 

Nama 

Pertemuan 

Ilmiah/Semi

nar 

Waktu dan 

Tempat 

Tingkat (Beri tanda V) 

Loka

l 

Nasion

al 

Interna-

sional 

1 Cendawan 

entomopatogen 

Beauveria basssiana 

Vuillemin lokal sebagai 

agen pengendali hama 

walang sangit 

Leptocorisa  oratorius 

Fabricius pada tanaman 

padi sawah 

Seminar 

Nasional 

dan Rapat 

Tahunan 

Dekan 

Bidang 

Ilmu 

Pertanian 

BKS PTN 

Wilayah 

Barat 

 

2014 

Fakultas 

Pertanian 

Universitas 

Lampung, 

Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

V 

 

2 Potensi Beauveria 

bassiana lokal dalam 

mengendalikan hama 

Brontispa longissima  

Gestro pada tanaman 

kelapa 

Seminar 

Nasional 

dan Rapat 

Tahunan 

Dekan 

Bidang 

Ilmu 

Pertanian 

BKS PTN 

Wilayah 

Barat 

2013 

Fakultas 

Pertanian 

Universitas 

Tanjung 

Pura, 

Pontianak 

 

 

 

 

 

 

V 
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3 Penggunaan cendawan 

entomopatogen 

Cordyceps militaris 

lokal terhadap hama ulat 

api Setohotosea asigna  

pada tanaman kelapa 

sawit 

Seminar 

Nasional 

dan 

Pemberdaya

an 

Masyarakat 

2016 

Fakultas 

Pertanian 

UPN 

Yokyakarta 

 

 

 

V 

 

 

i.  Karya yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan 

Intelektual (HaKI) selama tiga tahun terakhir  

 

No. Karya* 

1  

2  

 

j. Daftar mahasiswa dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen pada tiga 

tahun terakhir  

  

No Nama Mahasiswa NIM Judul Tugas Akhir 

1 Hamzah 1106111877 Eksplorasi dan identifikasi 

cendawan entomopatogen 

Cordyceps spp lokal  

2 Al Baminjariauwan 

Putra 

1106111913 Karakteristik dan morpologi 

nematoda entomoptaogen lokal 

dengan menggunakan larva 

Tenebrio molitor 

 dst   

 

 

 

k.   Karya buku (buku referensi, buku ajar, monograf) dalam lima tahun terakhir 

 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

ISBN Nama 

Penyusun 

1       

2       

 

l.  Karya buku penuntun praktikum dan buku teknologi tepat guna dalam lima tahun terakhir  

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

Nama 

Penyusun 

1      

2      
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3 dst     

 

m. Pengalaman merumuskan kebijakan publik/rekayasa sosial lainnya dalam lima tahun 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1     

2     

3 dst    

 

n.  Tuliskan instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan 

program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir  

 

No 
Nama 

Instansi 

Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerja Sama 
Manfaat yang telah 

diperoleh 
Mulai Berakhir 

1      

2      

3      

4      

 

Pekanbaru,   November 2019 

Penyusun, 

 

 

 

                                                                  (Ir. Desita Salbiah  MSi) 



 

 

 

LAPORAN AKHIR 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PENELITIAN BIDANG ILMU  
 

 

 

BIOEKOLOGI  PREDATOR Sycanus croceovittatus  Dohrn 

(Hemiptera: Pentatomidae) ASAL RIAU DALAM 

MENGENDALIKAN ULAT API Setora nitens Walker HAMA 

TANAMAN KELAPA SAWIT 
 

 

KETUA: Dr. RUSLI RUSTAM, SP., MSi. (NIDN 0011116901) 

ANGGOTA: Dr. HAFIZ FAUZANA, SP., MP (NIDN 0008027101 )  

ANGGOTA: Ir. DESITA SALBIAH, MSi (NIDN 0020126102 ) 

 

 

 

SUMBER DANA:  DIPA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2018 

Nomor Kontrak: 703/UN.19.5.1.3/PP/2018 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  

KEPADA MASYARAKAT  

UNIVERSITAS RIAU 

OKTOBER  2018 

Tema: Pengembangan Perkebunan 

dan Peningkatan Ketahanan Pangan  





IDENTITAS ANGGOTA PENELITI 

 

1.  Anggota 1 

Nama  : Muhammad Adrian 

NIM  : 1306110209 

P.Studi  : Agroteknologi 

Fakultas  : Pertanian 

 

2. Anggota 2 

Nama  : Afnan Muhammad Ardan 

NIM  : 1206121529 

P.Studi  : Agroteknologi 

Fakultas : Pertanian  



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. 

14 Oktober 2018 



 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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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.   Latar Belakang  

 
 Pengembangan tanaman perkebunan dewasa ini semakin memberi harapan. 

Hal ini berkaitan dengan semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha 

perkebunan rakyat, tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku dari 

produk perkebunan dan semakin luasnya pangsa pasar produk perkebunan terutama 

perkebunan kelapa sawit (Fauzi et al., 2004). 

Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama tahun 

1990-2000 mencapai 14.164.439 ha atau meningkat 21,5% dibandingkan akhir tahun 

1990 yang hanya 11.651.439 ha (Fauzi et al., 2004). Badan Pusat Statistik Provinsi 

Riau (2015) melaporkan bahwa luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di 

Provinsi Riau setiap tahun mengalami perubahan, pada tahun 2013 tercatat luas areal 

kebun kelapa sawit Provinsi Riau 2.399.172 ha dengan total produksi sebesar 

7.570.854 ton, sedangkan pada tahun 2014 luas lahan meningkat menjadi 2.411.819 

ha dengan produksi 7.761.293 ton dengan menggunakan sistem pola tanam 

monokultur.  

Sistem monokultur perkebunan kelapa sawit menciptakan kondisi lingkungan 

yang mendukung bagi peningkatan laju reproduksi dan laju kelangsungan hidup hama 

pemakan daun. Hal ini menjadi pemicu ledakan hama ulat api seperti Setora nitens, 

Setothosea asigna, Setothosea bisura dan Darna trima (Lisanti dan Wood, 2009).  

Ulat api S. nitens menyerang tanaman kelapa sawit dengan memakan daun yang 

menyebabkan daun rusak dan tinggal hanya lidinya saja. Serangan ulat api S. nitens 



menyebabkan proses fotosintesis terganggu sehingga berpengaruh pada pertumbuhan 

dan produksi tanaman kelapa sawit secara langsung (Taftazani, 2006). Serangan ulat 

api S. nitens berdampak pada penurunan produksi hingga 70% pada 1 kali serangan 

dan 93% pada serangan kedua dalam tahun yang sama (Pahan, 2008). 

Pengendalian yang selama ini banyak digunakan untuk mengendalikan 

serangan hama ulat api pada tanaman kelapa sawit masih bertumpu dengan  

penggunaan pestisida (Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2011). Aplikasi pestisida 

sintetik yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu matinya 

musuh alami, resistensi hama, resurjensi dan residu pestisida yang berbahaya bagi 

kesehatan dan lingkungan (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 1989). Dampak 

negatif penggunaan pestisida ini dapat dikurangi, salah satunya dengan menerapkan 

pengendalian biologi menggunakan musuh alami hama ulat api yaitu predator. 

Predator merupakan agen pengendalian hayati yang potensial dan memiliki 

keunggulan dibandingkan musuh alami jenis lain dan teknik pengendalian hama 

lainnya. Predator mampu menyerang mangsa secara spesifik, jumlah populasi di 

lapangan melimpah dan mampu menekan populasi hama secara signifikan. Peranan 

predator sangat mempengaruhi tingkat produksi suatu tanaman karena dapat menekan  

populasi hama di pertanaman (Sudharto, 1991). 

Salah satu predator hama ulat api yang memiliki potensi untuk dikembangkan 

dan banyak ditemukan di lahan tanaman kelapa sawit yaitu predator Sycanus 

croceovittatus. Sycanus croceovittatus merupakan serangga predator hama ulat api 

pada tanaman kelapa sawit, memiliki kemampuan memangsa beberapa jenis ulat dari 

ordo Lepidoptera, Coleoptera dan Heteroptera (Yasuda, 1999; Nyunt, 2008). Sycanus 



croceovittatus telah digunakan untuk mengendalikan hama Plutella xylostella 

Linnaeus (Lepidoptera: Plutullidae) di pertanaman kubis dan brokoli di Myanmar 

(Morris dan Waterhouse, 2001). Christa (2010) juga menyatakan bahwa daya predasi 

Sycanus croceovittatus adalah 46,8% dengan rata-rata jumlah mangsa 1 ekor ulat api 

Setothosea asigna per hari.  

Keberhasilan pemanfaatan predator dalam mengendalikan hama ulat api S. 

nitens ditentukan oleh pengetahuan dasar tentang berbagai aspek biologi dan ekologi 

predator S. croceovittatus asal Riau. Sosromarsono (1977) dalam Rustam (2002) 

menyatakan bahwa untuk mempertinggi efisiensi pemanfaatan musuh alami 

diperlukan pengetahuan mengenai biologi dan ekologi predator tersebut. Mengingat 

pengetahuan mengenai aspek biologi dan ekologi predator S. croceovittatus asal Riau 

masih sangat terbatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Ekobiologi Sycanus 

croceovittatus (Hemiptera; Reduviidae) Predator Hama Ulat Api Setora nitens 

Walker pada Tanaman Kelapa Sawit di Riau”. 

 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

 Pengendalian hama dengan pestisida kimia sintetis telah banyak menimbulkan 

dampak negatif. Pengendalian secara biologi dalam hal ini pemanfaatan predator 

adalah solusi yang tepat untuk dilakukan. S. croceovittatus merupakan serangga yang 

berpotensi sebagai predator untuk hama ulat api dan hama lainnya. Meskipun 

predator S. croceovittatus berpotensi sebagai musuh alami untuk mengendalikan 

hama ulat api S. nitens namun informasi predator S. croceovittatus lokal Riau masih 

terbatas. Kelimpahan populasi predator S. croceovittatus di lapangan masih rendah. 



Hal ini juga diduga akibat pemakaian insektisida kimia sintetis dalam mengendalikan 

ulat api. Perbanyakan predator S. croceovittatus di laboratorium dengan mangsa yang 

sesuai sangat diperlukan untuk pelepasan di  lapangan. Aplikasi insektisida di 

lapangan yang biasa digunakan petani dalam mengendalikan ulat api perlu dikaji 

lebih dalam, untuk mendukung keberhasilan kerja predator S. croceovittatus. 

Keberhasilan penelitian ulat api sangat didukung dengan kemampuan perbanyakan 

ulat api di laboratorium menjadi prioritas juga untuk keberhasilan pengendalian ulat 

api dengan menggunakan predator S. croceovittatus.   

   

1.3.  Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud penelitian 

 Penelitian yang akan dilaksanakan ini dalam mencari solusi pengendalian 

hama yang baik dalam pengendalian hayati ulat api pada tanaman kelapa sawit. 

1.3.2. Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendapatkan mangsa yang lebih baik dalam 

perbanyakan predator S. croceovittatus di laboratorium, (2) mengetahui dampak 

aplikasi insektisida terhadap predator S. croceovittatus. 

 

1.4.  Luaran dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Luaran penelitian  

Publikasi internasional atau nasional dari hasil penelitian ini akan menjadi 

informasi bagi peneliti dan lembaga perkebunan dalam pengendalian hama terpadu 

ulat api di Indonesia maupun negara lain. Penelitian ini juga menghasilkan Bahan 



Ajar guna menambah pengetahuan dan informasi pengendalian hayati dalam Mata 

Kuliah Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat. 

Hasil peneltian ini juga akan diseminarkan pada Seminar Nasional 

Perhimpunan Entomologi Indonesia dan Perbanyakan Massal predator di 

Laboratoriun menjadi sumber bahan pengendalian hayati di lapangan. 

 

1.4.2. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian yang diajukan ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang nyata terhadap pengembangan IPTEK, pembangunan, dan  

pengembangan institusi  sebagai berikut.  

1.4.2.1. Pengembangan IPTEK 

Kemampuan musuh alami lokal dalam hal ini predator S. croceovittatus.     

dalam mengendalikan hama ulat api di Riau belum pernah dilaporkan. Penelitian 

yang diusulkan akan mengungkapkan tentang perbanyakan predator S. croceovittatus 

di laboratorium. Penelitian aplikasi insektisida sintetis dalam mengendalikan hama 

ulat api untuk melihat kompatibelitas antara insektisida yang biasa digunakan dalam 

mengendalikan ulat api dengan predator S. croceovittatus. dalam mendukung 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) ulat api di perkebunan kelapa sawit. 

 

1.4.2.2. Menunjang pembangunan 

Keberhasilan pengendalian ulat api dengan menggunakan predator S. 

croceovittatus akan menekan kehilangan hasil akibat serangan hama ulat api sehingga 

meningkatkan devisa Negara khususnya Provinsi Riau. Dengan demikian, selain 

menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 



produk sawit  yang dihasilkan melalui penerapan Pengendalian Hama Terpadu akan 

terbebas dari residu insektisida sintetis sehingga diharapkan dapat bersaing di pasar 

global. 

Keberhasilan petani dalam mengendalikan hama akan meningkatkan 

pendapatan petani sehingga mensejahterakan kehidupan petani yang merupakan 

tujuan pembangunan nasional.  

 

1.4.2.3. Pengembangan institusi 

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan tidak diragukan lagi dapat 

meningkatkan kinerja laboratorium hama tumbuhan, dan sekaligus juga 

mengoptimalkan penggunaan peralatan dan fasilitas lainnya di kampus Fakultas 

Pertanian, Universitas Riau. Disamping itu, keberhasilan dalam pemanfaatan musuh 

alami lokal dalam hal predator S. croceovittatus akan menjadi cikal bakal usaha 

mandiri laboratorioum dan juga dapat digunakan dalam pengabdian ke masyarakat 

dalam rangka mitra kampus dan masyarakat petani. Penelitian ini sangat mendukung 

sekali bagi pengembangan institusi Universitas Riau dimana peneliti utama bekerja  

dan diharapkan dapat memperkuat jajaran peneliti pada lembaga lain di Indonesia.  

 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1. Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit secara taksonomi yaitu: Kingdom: Plantae, Subdivisio: 

Angiospermae, Divisio: Spermatophyta, Kelas: Monocotyledonae, Ordo: Palmales, 

Famili: Palmaceae, Genus: Elaeis, Spesies: Guineensis (Sastrosayono, 2003) Nama 

ilmiah: Elaeis guineensis Jacq. 

Tanaman kelapa sawit termasuk berumah satu dimana bunga jantan dan bunga 

betina terdapat satu pohon. Batangnya tidak bercabang dan tidak berkambium, 

mempunyai akar serabut dengan membentuk akar primer, sekunder, tersier dan 

kuarter (Putra, 2012). Buah kelapa sawit menempel dikarangan yang disebut tandan 

buah. Buah kelapa sawit memiliki bagian-bagain yaitu eksokarp, mesokarp, endokarp 

dan kernel (biji) (Sastrosayono, 2003). 

Kelapa sawit tumbuh baik di daerah tropis basah kawasan khatulistiwa sekitar 

12
0
LU-12

0
LS dengan ketinggian 0–500 m di atas permukaan laut (dpl). Jumlah curah 

hujan yang baik untuk budidaya kelapa sawit adalah 2000–2500 mm/tahun, tidak 

memiliki defisit air dan hujan yang merata sepanjang tahun tanpa ada bulan kering. 

Temperatur optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit 

sepanjang tahun yaitu 27
0
C dan minimum 22

0
C, kelembaban 80-90%, dan penyinaran 

matahari 5-7 jam per hari (Sunarko, 2009). Tanaman kelapa sawit dapat 



dibudidayakan pada tanah seperti Latosol, Podsolik Merah Kuning (PMK), Andosol, 

Regosol, Aluvial dan Histosol (tanah gambut). pH tanah yang optimal untuk 

pertumbuhan kelapa sawit adalah pada pH 4,0-6,5 dan pH optimum untuk kelapa 

sawit adalah pH 5,0-5,5 ( Tim Bina Karya Tani, 2009). 

Budidaya tanaman kelapa sawit masih terkendala masalah serangan hama 

tanaman. Hama pada tanaman kelapa sawit yang harus mendapat perhatian yang lebih 

selama perkembangan kelapa sawit mengingat potensinya yang besar dalam 

menimbulkan kerusakan maupun kerugian. Menurut Syakir (2003) menyatakan, 

bahwa jenis-jenis hama yang harus diperhatikan adalah: kumbang pemakan daun 

bibit kelapa sawit (Apogonia sp, Adoretus sp),  ulat api (Setothosea asigna van Eecke, 

Setora nitens Walker, Darna trima, Darna diducta, Darna bradleyi), kumbang 

tanduk (Oryctes rhinoceros L), ulat Tiratabaha sp., belalang (Valanga nigricornis 

Burm), ulat Amathusia phidipus L., ulat kantong (Mahasena corbetti Tams., Metisa 

plana) dan tikus (Rattus rattus tiomanicus, Rattus rattus argentiventer, Rattus rattus 

diardii dan Rattus rattus exulans). 

2.2. Ulat Api Setora nitens Walker 

Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) terdiri dari tiga kelompok yaitu 

ulat kantong, ulat bulu dan ulat api (Sastrosayono, 2003). Ulat api Setora nitens 

Walker merupakan jenis Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) yang paling 

banyak ditemukan di Riau. Ulat api Setora nitens Walker termasuk dalam Kingdom: 

Animalia Filum: Arthropoda, Kelas: Insekta, Ordo: Lepidoptera, Famili: 



Limacodidae, Genus: Setora, Spesies: Nitens (Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2011) 

Nama ilmiah: Setora nitens Walker. 

Fase imago ulat api Setora nitens adalah ngengat. Fase ngengat aktif pada 

senja dan malam hari sedangkan pada siang hari hinggap di pelepah-pelepah tua 

dengan posisi terbalik (Sudharto, 1991). Ngengat betina mempunyai lebar sayap lebih 

kurang 35-40 mm dan panjang tubuhnya 20 mm. Ngengat berwarna cokelat keabuan 

dengan sayap mukanya ada garis menyerong membagi dua yang berwarna lebih 

muda. Pada ujung sayap terdapat bercak berwarna merah cokelat tua yang melintang. 

Ngengat betina meletakkan telurnya satu-satu, berbaris atau berkelompok di 

permukaan daun sebelah bawah. Telur berbentuk pipih, jernih dengan panjang 3 mm. 

Telur akan menetas dan menjadi ulat setelah 4-7 hari (Lubis, 2008). 

Ulat api Setora nitens merupakan hewan nocturnal (beraktifitas pada malam 

hari) dan umumnya menyerang dimasa peralihan antara musim kemarau dan musim 

hujan (Taftazani, 2006). Ulat api Setora nitens dicirikan dengan adanya satu garis 

membujur di tengah punggung yang berwarna biru keunguan dan mempunyai 2 

rumpun bulu kasar di kepala dan dua rumpun di bagian ekor (Gambar 1). Stadia larva 

berlangsung sekitar 50 hari (Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 1. Larva ulat api (Setora nitens) 



                      (Sumber. Raimon 2016) 
 

Ulat api biasanya bergerombol disekitar tempat peletakkan telur dan mengikis 

daun mulai dari permukaan bawah daun kelapa sawit serta meninggalkan epidermis 

daun bagian atas. Mulai instar 3 biasanya ulat api memakan semua helaian daun dan 

meninggalkan lidinya saja dan sering disebut gejala melidi. Bekas serangan terlihat 

jelas seperti lubang-lubang pada helaian daun sehingga akhirnya daun yang terserang 

berat akan mati kering seperti bekas terbakar (Buana dan Siahaan, 2003 dalam 

Anonim, 2011) (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Serangan ulat api S. nitens. (a) Ulat api S. nitens sedang memakan daun 

kelapa sawit (b). Gejala serangan ulat api S. Nitens. 

(Sumber. Raimon, 2016) 
 

Tanaman kelapa sawit yang diserang ulat api tidak dapat menghasilkan tandan 

selama 2-3 tahun jika serangan yang terjadi sangat berat (Pusat Penelitian Kelapa 

Sawit, 2011). Ambang ekonomi dari hama ulat api Setora nitens pada tanaman kelapa 

sawit rata-rata 5-10 ekor/pelepah untuk tanaman yang berumur 7 tahun ke atas dan 5 

ekor/pelepah untuk tanaman yang lebih muda (Pristiarini, 2011). 

Ulat api mula-mula berwarna hijau kekuningan kemudian hijau dan biasanya 

berubah menjadi kemerahan menjelang masa pupa. Pupa terletak di permukaan tanah 



sekitar piringan atau di bawah pangkal batang kelapa sawit. Pupanya bulat 

berdiameter 15 mm dan berwarna cokelat. Stadia pupa berkisar antara 17-27 hari 

(Sudharto, 1991). 

 

 

2.3. Biologi Predator Sycanus croceovittatus (Hemiptera : Reduviidae) 

Menurut Kalshoven (1991) Sycanus croceovittatus diklasifikasikan sebagai 

berikut: Filum: Arthopthora, Kelas:Insecta, Ordo: Hemiptera, Famili: Reduviidae, 

Genus: Sycanus, Spesies:  Sycanus croceovittatus Dohrn. 

Tipe perkembangan S. croceovittatus adalah paurometabola yang diawali dari 

fase telur, nimfa (pra dewasa) sampai imago (Wood, 1971). Kelompok telur S. 

croceovittatus berwarna coklat dan biasanya tersusun dalam pola baris miring. S. 

croceovittatus betina meletakkan tiga kelompok telur semasa hidupnya pada 

permukaan daun sebelah bawah. Semua telur menetas dalam hari yang sama. Masa 

inkubasi telur adalah 11–39 hari (Kalshoven, 1991). 

Nimfa yang baru muncul berwarna kekuningan pada kepala, toraks dan 

abdomennya. Tungkai coklat dengan bagian femur dan tibia lebih gelap. Nimfa instar 

pertama hidup berkelompok dan mengubah posisi dalam jangka waktu pendek 

dengan bersilangan satu sama lain (Sipayung et al., 1992). Instar kedua 

membutuhkan waktu yang lebih pendek sebelum berganti kulit menjadi instar 



berikutnya. Warnanya sama dengan instar pertama kecuali pada bagian tubuhnya, 

masa nimfa ± 69 hari (Zulkefli, 2004). 

Imago jantan dan betina dapat dibedakan dari ukuran tubuh dan bagian 

abdomennya. Imago jantan lebih kecil dari imago betina (Kalshoven, 1991). S. 

croceovittatus relatif mudah dikenali karena bentuknya yang khas. Kepik ini memiliki 

ciri kepala memanjang, bagian belakang kepala menggenting mirip leher, rostrum 

pendek dan kokoh. Tubuhnya berwarna hitam dengan tanda segitiga kuning di bagian 

tengah sayap depan. Panjang tubuh  2,25 cm dan lebar bagian abdomennya 0,5 cm 

(Mukhopadhyay dan Sarker, 2009). Imago S. croceovittatus disajikan pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

       Gambar 3. Imago Sycanus croceovittatus 

       (Sumber. Mukhopadhyay dan Sarker, 2009) 

 

Kepik ini adalah pemburu yang ganas. Sewaktu mencari mangsa geraknya 

lamban, tetapi jika mangsa telah ditemukan pada jarak tertentu akan menyergap 

dengan tiba–tiba dan mengisap habis cairan tubuh mangsa tersebut (Christa, 2010). 

Ketika ulat api tersedia, kepik ini akan menusuk dengan segera dan 

menghisap cairan tubuh ulat dalam waktu 4 sampai 5 jam (Sipayung, 1990). Dalam 

satu hari tidak banyak ulat yang dapat dimangsa, seekor Sycanus croceovittatus dapat 

mengkonsumsi ± 430 ulat api selama hidupnya (Wood, 1971). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini  dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan  UPT 

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

Penelitian dilaksanakan selama delapan bulan dari bulan April – November 2018. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kelapa sawit 

varietas D X P, larva ulat api Setora nitens dan predator Sycanus croceovittatus yang 

diambil dari perkebunan kelapa sawit di Desa Sialang, Kecamatan Lubuk Dalam, 

Kabupaten Siak Provinsi Riau dan larva semut Oecophylla smaragdina sebagai 

makanan sewaktu merearing.   



Alat-alat yang digunakan adalah wadah plastik ukuran 20 cm x 15 cm x 7 cm, 

kain kasa, gunting, pinset, stoples, kandang serangga, cawan petri kertas label, kotak 

kardus, kamera dan alat tulis. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu, percobaan 1 biologi predator S. 

croceovittatus asal Riau pada berbagai mangsa di laboratorium, percobaan 2 Neraca 

kehidupan predator S. croceovittatus pada mangsa yang berbeda. Percobaan 3  uji 

kemampuan pemangsaan predator S. croceovittatus asal Riau pada beberapa 

kerapatan mangsa ulat api S. nitens di laboratorium. Percobaan 4 Pengaruh aplikasi 

insektisida dalam mengendalikan hama ulat api terhadap predator Sycanus 

croceovittatus. 

 

3.4. Bagan Alir Penelitian 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian unggulan dasar tahun ke 1 

a. Biologi predator S. 

croceovittatus pada mangsa  
larva semut Oecophylla 

smaragdina  (kroto). 

 

b. Biologi predator S. 

croceovittatus pada mangsa  

larva kumbang Tenebrio 

molitor (ulat hongkong). 
 

a. Perngaruh aplikasi Insektisida 

dalam mengendalikan hama  
ulat api terhadap predator 
S.croceovittatus 

 

 

1. Data biologi: Daya tetas telur dan 

 lama menetas, lama stadia nimpa, lama 

stadia dewasa, keperidian, nisbah 

kelamin keturunan. 

2. Biakan serangga predator pada mangsa 

larva semut Oecophylla smaragdina  

(kroto) dan larva kumbang Tenebrio 

molitor (ulat hongkong). 

3. Jenis insektisda yang kompatibel dengan 

predator 

 

Penelitian unggulan dasar tahun ke 2 
b. Uji kemampuan pemangsaan 

predator S. croceovittatus pada 

berbagai kerapatan mangsa di 
laboratorium 

 

 

c. Uji pelepasan predator   
S.croceovittatus di lapangan  

 

 

1. Lama pemangsaan, mortalitas 

mangsa 
 

2. Daya hidup  dan permangsaan 

predator S.croceovittatus di 

lapangan 

 

AGENSIA PENGENDALIAN 

HAYATI dengan  PREDATOR 

S. croceovittatus   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Gambar 4. Diagram fishbone penelitian 

 

 

3.5. Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1. Pengambilan imago predator Sycanus croceovittatus 

Pengambilan predator S. croceovittatus diambil dari perkebunan kelapa sawit 

yang terserang ulat api di Desa Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten 

Siak, Provinsi Riau. Predator S. croceovittatus dikumpulkan di wadah plastik ukuran 

20 cm x 15 cm x 7 cm. Kemudian predator S. croceovittatus dibawa ke laboratorium 

untuk dilakukan perbanyakan. Sebagai makanan predator S. croceovittatus diberi 

makanan pengganti berupa larva Oecophylla smaragdina (semut rangrang) yang 

didapat dari toko peternakan. 

 

Predator S. 

croceovittatus 

Serangga hama ulat api 

Dampak insektisida kimia sintetis 

Penggunanan musuh alami 

Predator S. croceovittatus 

lokal asal Riau  

Sistem pengendalian hama terpadu 

Kelimpahan populasi di 

lapangan 

Pelepasan skala Lab 
dan lapangan 

Daya mangsa S. croceovittatus  

Potensi biologi dan biakan 
massal serangga predator 

Teknologi pengendalian 
biologi 



 

 

3.5.2. Percobaan 1. Biologi predator Sycanus croceovittatus asal Riau di 

laboratorium pada mangsa larva Oecophylla smaragdina (kroto) 

 

Persiapan penelitian 

1. Pengambilan predator Sycanus croceovittatus 

Imago predator S. croceovittatus yang telah didapat dari lapangan,  

dimasukkan ke dalam stoples yang telah dilubangi dan ditutup dengan kain kassa dan 

diberi makanan larva Oecophylla smaragdina dengan tujuan agar predator dapat 

bertahan hidup di laboratorium. Predator S. croceovittatus yang sudah terkumpul 

langsung dilakukan pemeliharaan dan perbanyakan. 

 

2. Biologi predator Sycanus croceovittatus 

 Percobaan biologi predator S. croceovittatus dilakukan dengan menggunakan  

mangsa larva semut Oecophylla smaragdina (kroto). 

Imago predator S. croceovittatus diambil dari lapangan dan dipelihara dengan 

cara meletakkan sepasang predator S. croceovittatus ke dalam  stoples kurungan 

dengan memberi mangsa yaitu larva semut Oecophylla smaragdina (kroto).  Imago 

dipelihara sampai menghasilkan generasi kedua yang siap digunakan untuk percobaan 

biologi predator. 

Pengamatan yang dilakukan meliputi: 

 

1. Daya tetas telur dan lama menetas 

Pengamatan dilakukan dengan memelihara 5 kelompok telur yang baru 

diletakkan oleh serangga betina dewasa, di dalam 5 buah cawan petri (masing-masing 



cawan berisi 1 kelompok telur). Telur diamati setiap hari dengan menghitung jumlah 

telur yang dihasilkan, jumlah telur yang menetas dan lama menetasnya. 

2. Lama stadia nimfa 

Pengamatan terhadap stadia nimfa dilakukan dengan memelihara 100  ekor 

nimfa di dalam stoples plastik yang diberi mangsa larva semut Oecophylla 

smaragdina  (kroto), selanjutnya dilakukan pengamatan perubahan morfologi 

terhadap nimfa setiap instar. Pengamatan juga dilakukan terhadap berapa lama waktu 

yang dibutuhkan pada stadia nimfa dari instar 1-5. 

 

3. Lama hidup imago jantan dan betina 

Pengamatan terhadap imago dilakukan terhadap 25 pasang imago yang baru 

dihasilkan dari nimfa instar terakhir. Setiap pasang imago dipelihara dalam stoples 

plastik dan diberi mangsa larva semut Oecophylla smaragdina (kroto) setiap hari.  

Pengamatan dilakukan terhadap berapa lama waktu hidup yang dibutuhkan imago 

jantan dan betina S. croceovittatus. 

 

4. Keperidian S. croceovittatus 

Sebanyak 25 pasang imago jantan dan betina yang telah beralih dari instar 

nimfa dipisahkan. Setiap pasang imago diinfestasikan ke dalam satu wadah plastik 

dan diberi mangsa larva semut Oecophylla smaragdina (kroto) serta diberi kain kassa 

sebagai tempat peletakan telur. Pemberian mangsa dilakukan setiap hari hingga 

diketahui jumlah telur yang dihasilkan imago betina selama hidupnya.  

 



3.5.3 Percobaan 2. Biologi predator Sycanus croceovittatus asal Riau di 

laboratorium pada mangsa larva Tenebrio mollitor (ulat hongkong) 

 
 Metodologi peneltian Percobaan 1 sama dengan Percobaan 2. Pada Percobaan 

2 mangsa yang digunakan adalah larva Tenebrio mollitor (ulat hongkong). 

Pengamatan yang dilakukan meliputi: 

1. Daya tetas telur dan lama menetas 

2. Lama stadia nimfa 

3. Lama hidup imago jantan dan betina 

4. Keperidian S. croceovittatus 

 

3.5.4. Percobaan 3. Pengaruh aplikasi insektisida dalam mengendalikan hama 

         ulat api terhadap predator Sycanus croceovittatus 

 Percobaan ini dilaksanakan dengan metode eksperimen dalam bentuk rancangan 

acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang digunakan 

adalah beberapa jenis insektisida yang biasa dipakai dalam mengendalikan ulat api, 

yang terdiri  dari perlakuan: 

A. Kontrol (air) 

B. Deltametrin  

C. Sipermetrin  

D. Profenofos  

 

Percobaan dilaksanakan dengan metode Uji Kontak dengan menyemprot 

serangga predator yang telah dewasa dengan larutan insektisida perlakuan. 

Konsentrasi yang digunakan dalam perlakuan adalah konsentrasi anjuran 

sebagaimana yang tertera pada label kemasan pestisida. Jumlah serangga uji yang 

digunakan adalah 6 ekor per unit percobaan  



Peubah yang diamati dalam percobaan ini adalah  awal kematian serangga uji 

(hari), mortalitas harian (%), dan mortalitas total (%) serta perilaku serangga selama 

satu jam setelah perlakuan 

 

 
 

 
 

3.6. Analisis Data 

Percobaan 1 dan 2. Biologi predator Sycanus croceovittatus asal Riau di 

                               laboratorium. 

Data hasil pengamatan ditabulasi dengan menggunakan Program Excel 2007 

dan ditampilkan dengan Tabel dan Gambar dan dianalisis secara statistik Deskriptif. 

 

Percobaan 3. Pengaruh aplikasi insektisida dalam mengendalikan hama ulat api  

                     terhadap predator Sycanus croceovittatus 

Persamaan liniernya sebagai berikut : 

 

Yij = µ + αi + ε ij 

Keterangan : 

Yij =  nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ    =  rataan umum 

αi =  pengaruh perlakuan ke-i 

εij =  pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

 

Data pengamatan dianalisis secara statistika menggunakan Analisys of Variance 

(ANOVA) dengan uji F pada taraf alfa 5% menggunakan SAS 9.0. Jika  perlakuan 

berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf alfa 

5%. 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Biologi predator Sycanus croceovittatus asal Riau di  laboratorium pada  

      mangsa larva Tenebrio mollitor (ulat hongkong). 

 

4.1.1. Stadia Telur Sycanus croceovittatus Dohrn 

 

Imago betina Sycanus croceovittatus meletakkan telurnya secara berkelompok 

yang tersusun rapi dengan pola baris miring, kelompok telur dilapisi cairan perekat 

untuk merekatkan telur satu sama lain membentuk paket telur (Gambar 5a). Betina    

S. croceovittatus membutuhkan waktu 60-90 menit untuk meletakkan telurnya. Telur 

yang dihasilkan imago berbentuk silindris, memiliki ukuran dengan panjang ± 3 mm 

dan lebar ±0,5 mm (Gambar 5b). Hal ini sesuai dengan pendapat Gillott (1995), yang 

menyatakan bahwa kelompok telur Sycanus sp. berwarna cokelat dan biasanya 

tersusun dalam pola baris miring. Penelitian Purwaningrum (2006), juga menyatakan 

bahwa predator S. annulicornis meletakkan telur secara berkelompok dan dilapisi 

cairan yang berfungsi untuk merekatkan telur membentuk kelompok telur. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.Telur S. croceovittatus (a) kelompok telur dan (b) telur setelah 

                           dipisah 

 

(a) (b) 

± 0,5 mm 

1 mm 



Berdasarkan hasil pengamatan, telur S. croceovittatus yang fertil mengalami 3 

tahap perubahan warna sebelum menetas. Telur yang baru diletakkan oleh imago S. 

croceovittatus betina berwarna coklat muda dengan tutup telur berwarna cokelat 

muda (Gambar 6a). Setelah 12 hari peletakan telur, warna telur berubah menjadi 

cokelat tua (Gambar 6b). Setelah 15 hari peletakan telur,warna telur berubah menjadi 

merah kecokelatan dan tutup telur menyusut. Sehari kemudian telur menetas secara 

bersamaan (Gambar 6c), sedangkan telur S. croceovittatus yang tidak fertil akan 

mengkerut dan mengering setelah beberapa hari (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perubahan warna telur (a) telur yang baru diletakkan, (b) telur 

                          setelah 12hari, (c) telur setelah 15 hari 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 7. Telur S. croceovittatus yang tidak fertil 
 

(a) (b) (c) 



Hasil penelitian untuk periode inkubasi dan daya menetas telur                             

S. croceovittatus dengan mangsa larva T. molitor di laboratorium pada suhu rata-rata 

28,5oC dan kelembaban 75% dapat dilihat pada Tabel 1. Pengamatan dilakukan 

terhadap 5 pasang imago S. croceovittatus, setiap pasang diambil 1 kelompok telur 

sehingga diperoleh 5 kelompok telur. 

Tabel 1. Periode inkubasi dan daya menetas telur  S. croceovittatus pada 

pemeliharaan di laboratorium 
 

Kelompok telur 
Jumlah 
(butir) 

Menetas 
(ekor) 

Menetas     
(%) 

Inkubasi telur 

(hari) 

1 126 107 84,9 17 

2 98 87 88,8 16 

3 54 40 74,1 15 

4 34 15 44,1 16 

5 71 38 53,1 16 

Total 383 287 345,2 80 

Rataan± SE 76,6± 7,24 57,4± 0,14 69,1± 7,62 16± 3,91 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata periode inkubasi telur S.croceovittatus 

dari 5 kelompok telur yang diamati adalah 16 hari. S. croceovittatus memiliki periode 

inkubasi telur yang hampir sama dengan S. collaris, S. dichotomus dan S. aurantiacus 

yang juga diberi pakan larva T. molitor yaitu, berkisar antara 15-19 hari pada suhu 

24-28
o
C dan kelembaban 55-90% (Ibrahim dan Othman, 2011; Syari et al., 2011; 

Sahid et al, 2016). Namun S. dichotomus yang dipelihara dengan pakan larva 

Corcyra cephalonica dan Plutella xylostella pada suhu 24-27
o
C dan kelembaban    

30-50% memiliki rentang periode inkubasi telur yang lebih luas, yaitu 11-39 hari 

(Zulkefli et al., 2004). Stanley (1980) menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang 



berubah sepanjang harinya dapat mempengaruhi lama stadia telur serangga, beberapa 

spesies tertentu dapat dipercepat dengan suhu tinggi, dan pada suhu rendah 

perkembangannya dapat tertahan. 

Rata-rata jumlah telur yang dihasilkan S. croceovittatus dalam 1 kelompok 

telur adalah 76,6 ±7,24 butir. Lebih besar dari hasil penelitian Purwaningrum (2006) 

yang menyatakan bahwa S. annulicornis yang dipelihara dengan mangsa                     

C. cephalonica  dapat menghasilkan telur sebanyak 65,14 ± 18,47 butir telur. 

Thomson dan Hagen (1999) menyatakan bahwa masing-masing predator memerlukan 

mangsa dengan nutrisi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan untuk 

perkembangbiakannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa daya 

menetas telur S. croceovittatus cukup tinggi, yaitu 44,1% hingga mencapai 88,8% 

dengan rata-rata 69,1 %, sehingga tingkat keberhasilan untuk perbanyakan secara 

massal cukup tinggi. Berbeda dengan hasil penelitian Zulkefli et al., (2004) yang 

menyatakan bahwa daya menetas telur S. dichotomus yang diberi mangsa                        

C. cephalonica dan P. xylostella yaitu 50%. Hal ini menunjukkan bahwa                          

S. croceovittatus yang dipelihara dengan mangsa larva T. molitor dapat menghasilkan 

keturunan dalam jumlah banyak. Penelitian Sahid et al., (2016) juga menunjukkan 

bahwa sekali bertelur, S. annulicornis yang dipelihara dengan mangsa larva                     

T. molitor dapat menghasilkan banyak keturunan, yaitu mencapai 81 ± 40 butir telur 

dengan daya menetas telur 74,74 ± 18,77 %. 

4.1.2. Stadia Nimfa S. croceovittatus Dohrn 



Nimfa S. croceovittatus menetas pada hari yang sama. Saat nimfa menetas, 

nimfa mendorong tutup telur dengan kepalanya hingga tutup telur terbuka lebar. 

Setelah tutup telur terbuka, bagian kepala akan muncul terlebih dahulu dan diikuti 

oleh keluarnya abdomen. Nimfa yang baru menetas masih lemah dan berkumpul di 

sekitar kelompok telur selama lebih kurang 2 hari untuk memakan sisa-sisa telur yang 

telah menetas (Gambar 8). Hal ini sesuai dengan penelitian Cahyadi 2004 dalam 

Purwaningrum (2006) yang menyatakan bahwa nimfa yang baru menetas biasanya 

berkumpul dan menetap disekitar paket telur dengan memakan sisa-sisa telur yang 

telah menetas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 8. Nimfa S. croceovittatusyang baru menetas 

 

Nimfa S. croceovittatus memiliki morfologi yang berbeda-beda setiap 

perkembangannya. Nimfa instar I berwarna kuning-kekuningan dan terdapat bintik 

hitam kecil pada abdomennya (Gambar 9a). Nimfa instar II berwarna jingga polos 

dan terdapat bintik hitam kecil pada bagian femur, tibia dan abdomennya (Gambar 

9b). Nimfa instar III berwana jingga polos dengan bintik hitam pada bagian toraks, 

femur, tibia dan abdomen. Pada bagian toraks terdapat celah sayap (calon sayap) 

yang berukuran kecil dan berwarna hitam (Gambar 9c). Nimfa instar IV berwarna 



jingga tua dengan bintik hitam pada bagian toraks, femur, tibia, abdomen dan celah 

sayap (Gambar 9d). Instar V berwarna jingga tua dengan bintik hitam pada bagian 

toraks, femur, tibia, dan sebagian abdomennya. Celah sayap bertambah ukuran 

hingga kebagian abdomen (Gambar 9e). S. croceovittatus membutuhkan 5 kali 

pergantian kulit untuk mencapai stadia imago. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Cahyadi 2004 dalam Purwaningrum (2006), yang menyatakan bahwa nimfa Sycanus 

sp. mengalami 5 instar perkembangan sebelum mencapai stadia dewasa. 

 

 

 

 

 

Gambar 9.Perkembangan nimfa S. croceovittatus (a) nimfa instar I, (b) nimfa 

                       instar II, (c) nimfa instar III, (d) nimfa instar IV, (e) nimfa instar V 
 

Berdasarkan hasil pengamatan, proses pergantian kulit (ekdisis) nimfa 

ditandai dengan tidak adanya aktifitas predator S. croceovittatus seperti memangsa 

yang berlangsung selama 15-20 menit. Proses ini dimulai dengan menyobek kulit 

bagian toraks hingga bagian abdomen (Gambar 10). Rangka luar lama yang sudah 

dilepas disebut eksuvia. Sesuai dengan pendapat Purwaningrum (2006) yang 

menyatakan bahwa proses ganti kulit pada predator S. annulicornis ditandai dengan 

nimfa yang akan berganti kulit tidak beraktivitas. Penelitian Sahid et al., (2016) juga 

menyatakan bahwa proses pergantian kulit S. auranticus berlangsung sekitar 15-25 

menit. Pada waktu pergantian kulit, nimfa tidak aktif bergerak dan sangat lemah. 

(d) (a) (b) (e) (c) 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Proses pergantian kulit nimfa S. croceovittatus 

 
 

Hasil penelitian untuk lama stadia nimfa S. croceovittatus dengan mangsa 

larva T. molitor di laboratorium pada suhu rata-rata 28,5oC dan kelembaban 75% 

dapat dilihat pada Tabel 2. Pengamatan dilakukan terhadap 100 nimfa                       

S. croceovittatus yang baru menetas. 

Tabel 2. Lama instar nimfa S. croceovittatus pada pemeliharaan di laboratorium 
 

Instar nimfa 
Lama hidup nimfa 

Rataan ± SE (hari) 

Instar I 

Instar II 

Instar III 

Instar IV 

Instar V 

10,91 ± 0,01 

10,16 ± 0,03 

11,42 ± 0,05 

13,30 ± 0,03 

20,30 ± 0,06 

 Total  66,09± 0,18 

 

Nimfa instar I S. croceovittatus berlangsung selama 10,91 ± 0,01 hari, instar II 

berlangsung selama 10,16 ± 0,03 hari, instar III berlangsung selama 11,42 ± 0,05 

hari, instar IV berlangsung selama 13,30 ± 0,03 hari, instar V berlangsung selama 

20,30 ± 0,06 hari, dan periode keseluruhan stadia nimfa berlangsung selama 66,09 ± 



0,18 hari. Periode stadia nimfa S. croceovittatus yang diberi mangsa larva T. molitor 

berbeda dengan nimfa S. annulicornis yang diberi mangsa larva S. litura yang hanya 

berlangsung selama 58,31±6,49 hari dan nimfa S. dichotomus yang diberi mangsa 

larva P. xylostella yang berlangsung selama 85,65 ± 2,71hari (Purwaningrum, 2006; 

Zulkefli et al., 2004). Hal ini diduga karena perbedaan nutrisi esensial pakan yang 

diberikan dan kondisi lingkungan yang berbeda. Hagen (1987) menyatakan bahwa 

nutrisi essensial adalah sumber makanan yang mengandung nutrisi yang dapat 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisme pradewasa. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa lama periode hidup nimfa S. croceovittatus 

instar I lebih lama dari nimfa instar II. Hal ini diduga karena nimfa instar I belum 

mengenali mangsanya dan memiliki aktifitas yang lebih lambat. Rendahnya 

kemampuan nimfa S. croceovittatus untuk menangkap dan membunuh mangsa juga 

mempengaruhi lama periode nimfa. Bellow & Fisher (1999) menyatakan bahwa 

berkembangnya stadia nimfa predator maka aktivitas predator yang dicerminkan 

dengan masa pencarian, masa penanganan, masa pengisapan semakin singkat. Hal 

tersebut disebabkan fotoreseptor (indera penglihatan) dan kemoreseptor (senyawa 

kimia) predator semakin berkembang dalam mendeteksi keberadaan mangsa. 

Hasil penelitian ukuran tubuh untuk setiap instar nimfa S. croceovittatus 

dengan mangsa larva T. molitor di laboratorium pada suhu rata-rata 28,5oC dan 

kelembaban 75% dapat dilihat pada Tabel 3. Pengamatan dilakukan terhadap 10 

nimfa S. croceovittatus pada masing-masing instar nimfa. 

 

 

 



 

 
 

Tabel 3. Ukuran instar nimfa S. croceovittatus pada pemeliharaan laboratorium 
 

Instar nimfa 
Panjang  Lebar  

Rataan ± SE (mm) Rataan ± SE (mm) 

Instar I 2 ±0,10 1 ±0,03 

Instar II 3,8 ± 0,02 2± 0,06 

Instar III 8 ± 0,40                   3,7± 0,15 

Instar IV 11 ± 0,60 4 ± 0,20 

Instar V 16,6 ±0,90                   5,8 ± 0,30 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nimfa instar I memiliki ukuran dengan panjang    

2 mm dan lebar 1 mm. Nimfa instar II memiliki ukuran dengan panjang 3,8 mm dan 

lebar 2 mm. Nimfa instar III memiliki ukuran dengan panjang 8 mm dan lebar               

3,7 mm. Nimfa instar IV memiliki ukuran dengan panjang 11 mm dan lebar 4 mm. 

Nimfa instar V memiliki ukuran dengan panjang 16,6 mm dan lebar 5,8 mm. 

Hasil penelitian mortalitas dan persentase keberhasilan untuk stadia nimfa              

S. croceovittatus dengan mangsa larva T. molitor di laboratorium pada suhu rata-rata 

28,5
o
C dan kelembaban 75% dapat dilihat pada Tabel 4. Pengamatan dilakukan 

terhadap nimfa S. croceovittatus pada masing-masing instar nimfa. 

Tabel 4. Mortalitas dan persentase keberhasilan nimfa S. croceovittatus pada 

              pemeliharaan di laboratorium 

Nimfa 
Pengamatan  

(ekor) 

Persentase 

keberhasilan (%) 

Mortalitas  

(%) 

Instar I 100 100% 0 

Instar II 100 89% 11% 

Instar III 89 86% 3% 

Instar IV 86 85% 1% 

Instar V 85 83% 2% 



Total  17% 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa mortalitas nimfa S. croceovittatus terjadi pada 

instar II, III, IV, dan V dengan persentase berturut-turut adalah 11%, 3%, 1%, 2% dan 

jumlah keseluruhan mortalitas nimfa sebesar 17%. Hasil ini lebih rendah dibanding 

hasil penelitian Purwaningrum (2006) yang menyatakan bahwa mortalitas nimfa 

predator yang diberi mangsa C. cephalonica yang diberikan pada status hidup (35%), 

sedangkan mortalitas nimfa predator yang diberi mangsa S. litura yang diberikan 

pada status hidup (65%). 

Mortalitas pada nimfa S. croceovittatus instar II, III, IV, dan V disebabkan 

karena nimfa mengalami kegagalan dalam proses pergantian kulit (molting), beberapa 

nimfa mati saat proses pergantian kulit berlangsung (Gambar 11a), sedangkan nimfa 

lainnya mengalami cacat fisik sehingga pergerakannya menjadi lambat dan akhirnya 

mati karena tidak dapat memangsa (Gambar 11b). Hal ini diduga karena 

terhambatnya peranan hormon dalam metamorfosis S. croceovittatus. Hormon yang 

berperan dalam metamorfosis terdiri dari tiga macam yaitu, hormon otak, hormon 

molting (ekdison), dan hormon juvenile (Saunders, 1980). Hormon otak merupakan 

hormon yang merangsang kelenjar protoraks untuk menghasilkan hormon molting 

(ekdison), hormon molting merupakan perangsang pertumbuhan dan menyebabkan 

epidermis menghasilkan suatu kutikula baru yang menyebabkan dimulainya proses 

pengelupasan kulit, sedangkan hormon juvenil merupakan hormon yang mengatur 

pengelupasan kulit yang terjadi dibawah pengaruh ekdison pada serangga stadia 

pradewasa saja. 



 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Nimfa S. croceovittatus (a) nimfa mati, dan 

                                         (b) nimfa cacat 

 

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa sebanyak 100 ekor nimfa instar I S. 

croceovittatus yang dipelihara dengan mangsa larva T. molitor, 83 ekor nimfa instar 

V berhasil mencapai stadia imago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase 

keberhasilan stadia nimfa S. croceovittatus menjadi imago cukup tinggi yaitu 

mencapai 83%.Hasil ini lebih tinggi dari yang dilaporkan Syari et al., (2011) bahwa 

S. dichotomus yang dipelihara dengan mangsa larva C. cephalonica memiliki 

persentase keberhasilan 76%. Hal ini menunjukkan bahwa S. croceovittatus memiliki 

kesesuaian terhadap mangsa yang diberikan, sehingga tingkat keberhasilan untuk 

perbanyakan secara massal di laboratorium cukup tinggi (Gambar 12). Nena (2010) 

menyatakan bahwa kesesuian terhadap mangsa merupakan proses dari pemangsaan 

oleh predator, mangsa yang diterima oleh predator memiliki kualitas dan kuantitas gizi 

serta rasa yang enak bagi kelangsungan hidupnya.Tujuan dari pembiakan massal musuh 

(a) (b) 



alami adalah untuk menghasilkan musuh alami dengan mudah, dalam jumlah yang 

besar, biaya yang murah dan waktu yang relatif singkat (Sinaga, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Biakan massal S. croceovittatus dengan pakan 

                                    larva T. molitor 

 

Sycanus croceovittatus membunuh larva T. molitor dengan gerakan yang 

cepat, S. croceovittatus menangkap larva T. molitor dengan menusukkan stiletnya 

(alat penghisap) dan mengeluarkan cairan yang mengandung toksin (racun) untuk 

melumpuhkan larva T. molitor (Gambar 13). Tubuh larva T. molitor yang telah diisap 

cairannya akan berubah warna menjadi hitam dan mengering (Gambar 14). Sesuai 

dengan pendapat Susilo (2007) yang menyatakan bahwa kepik ini adalah pemburu 

yang ganas (assasin bug). Sewaktu mencari mangsa geraknya lamban, tetapi jika 

mangsa telah ditemukan pada jarak tertentu akan menyergap dengan tiba-tiba dan 

mengisap habis cairan tubuh mangsa tersebut. Penelitian Sinaga (2011) juga 

menyatakan bahwa predator menusukkan stiletnya dengan mengeluarkan cairan 

saliva yang beracun ke dalam tubuh mangsa sehingga mangsa tidak bergerak lagi. 

Apabila cairan tubuh mangsa telah diisap, larva tampak mengering. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Gambar 13. Predator S. croceovittatus memangsa larva T. molitor 
 

 

 

 

 

Gambar 14. Larva T. molitor (a) sebelum dimangsa, dan  

                                           (b) setelah  dimangsa 

  

 

4.1.3. Stadia Imago Sycanus croceovittatus Dohrn 

Imago S. croceovittatus yang baru beralih dari stadia nimfa berwarna kuning 

jingga pada bagian kepala, toraks, dan abdomen, sayap transparan dan terdapat warna 

putih pada bagian tungkai (Gambar 15). Imago yang baru terbentuk tidak dapat 

bergerak selama 15-30 menit. Sesuai dengan pendapat Zulkefli et al., (2004) bahwa 

imago yang baru terbentuk tidak dapat bergerak selama 15-20 menit. Hal ini karena 

adanya proses pengerasan kulit pada S. croceovittatusyang disebut sklerotisasi. 

Serangga yang baru berganti kulit sangat rentan, karena kulit yang baru terbentuk 

(b) (a) 



sangat lembut dan pucat, sehingga serangga harus melakukan pengerasan terhadap 

kulit barunya (Lukman, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Imago S. croceovittatusyang baru berganti kulit 

Imago S. croceovittatus yang telah mengalami sklerotisasiakan berubah dalam 

waktu kurang lebih 3 jam, berwarna hitam pada bagian kepala, toraks, dan tungkai, 

sedangkan sayapnya berwana jingga kecoklatan dengan tanda kuning berbentuk 

segitiga pada bagian tengah sayap depan yang mampu membantunya untuk terbang 

(Gambar 16). Hal ini sesuai dengan penelitian Nena (2010), yang menyatakan bahwa 

S. croceovittatus dewasa memiliki tubuh berwarna hitam dengan tanda segitiga 

kuning di bagian tengah sayap depan. 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Imago S. croceovittatus setelah 3 jam berganti kulit 
 



Hasil penelitian ukuran tubuh imago S. croceovittatus dengan mangsa larva  

T. molitor di laboratorium pada suhu rata-rata 28,5oC dan kelembaban 75% dapat 

dilihat pada Tabel 5. Pengamatan dilakukan terhadap 10 imago jantan dan imago 

betina. 

 

 
 

Tabel 5. Ukuran imago jantan dan betina S. croceovittatus pada pemeliharaan di 
laboratorium 

 

Imago 
Panjang  Lebar  

Rataan ± SE (mm) Rataan ± SE (mm) 

Jantan 23,00±1,20 7,80±0,41 

betina  26,25 ± 1,35 11,14 ± 1,54 

 
Tabel 5 menujukkan bahwa imago betina mempunyai ukuran yang lebih besar 

dibandingkan dengan imago jantan (Gambar 17). Imago betina memiliki panjang  

26,25 mm dan lebar 11,14 mm, sedangkan imago jantan memiliki panjang 23 mm 

dan lebar 7,8 mm. Hampir sama dengan pendapat Nena (2010) yang menyatakan 

bahwa panjang tubuh imago Sycanus sp. 2,25 cm dan lebar bagian abdomen 0,5 cm. 

Selain ukuran tubuh, imago betina dan jantan juga dibedakan dengan melihat ujung 

abdomen imago. Imago betina memiliki ujung abdomen yang meruncing (Gambar 

18a), sedangkan imago jantan memiliki ujung abdomen yang mendatar (Gambar 

18b). Sesuai dengan pendapat Zulkefli et al., (2004) yang menyatakan bahwa imago 

jantan dan betina dapat dibedakan dari ukuran tubuh dan bagian abdomennya, imago 

jantan lebih kecil dibandingkan dengan imago betina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Perbedaan ukuran tubuh imago S. croceovittatus 

                                       (a) betina dan (b) jantan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Abdomen imago S. croceovittatus (a) betina dan 

                              (b) jantan 
 

Hasil penelitian lama imago S. croceovittatus dengan mangsa larva T. molitor 

di laboratorium pada suhu rata-rata 28,5
o
C dan kelembaban 75% dapat dilihat pada 

Tabel 6 pengamatan dilakukan terhadap setiap nimfa yang berhasil menjadi imago. 

Tabel 6. Lama hidup imago jantan dan betinaS. croceovittatus pada pemeliharaan di 

laboratorium 
 

Imago 
Lama hidup imago 

Rataan ± SE (Hari) 

Jantan                    37,20 ± 0,51 

Betina                    30,82 ± 0,46 

 

(a) (b) 

(a) (b)  11,14 mm 7,28 mm 



 Tabel 6 menunjukkan bahwa imago jantan memiliki kelangsungan hidup lebih 

lama dibandingkan dengan imago betina. Lama hidup imago jantan 37,20± 0,51hari, 

sedangkan lama hidup imago betina 30,82 ± 0,46hari. Beberapa spesies Sycanus yang 

dipelihara dengan mangsa yang sama, memiliki kelangsungan hidup yang lebih lama, 

yaitu 39 ± 5 hari untuk S. annulicornis (Sahid et al., 2016), 79,60 ± 4,50 hari untuk S. 

dichotomus (Syari et al., 2011), dan 82 ± 11,7 hari untuk S. aurantiacus (Yuliadhi et 

al., 2015). Hal ini diduga oleh kondisi lingkungan berbeda yang mempengaruhi lama 

hidup Sycanus. 

Sebanyak 83 ekor nimfa yang berhasil menjadi imago, 42 ekor adalah imago 

jantan dan 41 ekor adalah imago betina. Persentase sex rasio jenis kelamin jantan : 

kelamin betina adalah 50,60 % : 49,40 %. Hampir sama dengan pendapat Jumar 

(2000), menyatakan bahwa perbandingan kelamin serangga umumnya adalah 1 : 1 

yang artinya kemungkinan serangga jantan dan serangga betina yang bertemu 

kemudian melakukan kopulasi akan lebih tinggi sehingga reproduksi serangga 

tersebut akan tinggi, akan tetapi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu suhu, 

kelembaban, angin, makanan dan faktor hayati dapat mempengaruhi perbandingan 

kelamin serangga tersebut. 

4.1.4. Keperidian Sycanus croceovittatus Dohrn 

Hasil penelitian keperidian dan praoviposisi S. croceovittatus dengan mangsa 

larva T. molitor di laboratorium pada suhu rata-rata 28,5oC dan kelembaban 75% 

dapat dilihat pada Tabel 7. Pengamatan dilakukan terhadap 40 pasang                         

S. croceovittatus. 



Tabel 7. Keperidian dan praoviposisi S. croceovittatus pada pemeliharaan di       

laboratorium 
 

Pengamatan Rataan ± SE  

 Keperidian (butir telur / ekor) 116,42 ± 3,93 

  Praoviposisi (hari) 13,27 ± 0,30 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa imago betina S. croceovittatus dapat 

menghasilkan telur sebanyak 116,42± 3,93 butir/ekor. Selama siklus hidupnya, imago 

betina S. croceovittatus dapat menghasilkan 1-8 kelompok telur (Gambar 19), 

sedangkan masa praoviposisi imago betina S. croceovittatus adalah 13,27± 0,30 hari 

setelah kopulasi. Hampir sama dengan hasil penelitian Yuliadhi et al., (2015) yang 

menyatakan bahwa S. auranticus yang dipelihara dengan mangsa larva T. molitor 

dapat menghasilkan 5-11 kelompok telur dalam sekali hidupnya dengan waktu 

peletakan telur yaitu, 8-14 hari setelah kopulasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Kelompok telur yang dihasilkan predator betina S. croceovittatus 

 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, sebanyak 40 pasang imago     

S. croceovittatus yang diamati terdapat 1 imago betina yang mampu menghasilkan 

telur paling banyak yaitu, sebanyak 8 kelompok telur. Sebanyak 40 pasang imago 

tersebut, rata-rata imago betina S. croceovittatus mampu meletakkan kelompok 
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telurnya dengan jumlah 1-4 kelompok telur. Sama dengan hasil penelitian                 

Rambe (2018) yang menyatakan bahwa imago betina S. croceovittatus yang diberi 

mangsa larva T. molitor dapat meletakkan 1-4 kelompok telur dalam sekali siklus 

hidupnya.Terdapat 15 imago betina yang tidak menghasilkan telur. Hal ini karena 

imago betina S. croceovittatus mati sebelum menghasilkan telur. 

 

4.1.5.  Siklus Hidup Sycanus croceovittatus Dohrn 

Berdasarkan hasil pengamatan, siklus hidup S. croceovittatus dengan mangsa 

larva T. molitor di laboratorium pada suhu rata-rata 28,5
o
C dan kelembaban 75% 

dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 25. 

 

 

 

Tabel 8. Siklus hidup S. croceovittatus pada pemeliharaan laboratorium 

 

Stadia Rataan ± SE (Hari) 

Inkubasi telur 16± 0,14 

Lama nimfa  

Instar I 10,91 ± 0,01 

Instar II 10,16 ± 0,03 

Instar III 11,42 ± 0,05 

Instar IV 13,30 ± 0,03 

Instar V 20,30 ± 0,06 

Praoviposisi 13,27 ± 0,30 

Imago  30,82 ± 0,45 

Total   119,29± 1,58 

 



Tabel 8 menunjukkan bahwa siklus hidup imago jantan S. croceovittatus dan 

imago betina S. croceovittatus berturut-turut adalah 119,29 dan 112,91 hari. Berbeda 

dengan penelitian Syari et al., (2011) yang menyatakan bahwa secara 

keseluruhannya, waktu perkembangan hidup S. dichotomus yang dipelihara dengan 

pakan larva C. cephalonica adalah 122,8 ± 2,3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa larva 

T. Molitor memiliki kualitas dan kuantitas yang baik untuk mempercepat 

perkembangan predator S. croceovittatus. Nutrisi yang baik dibutuhkan serangga 

untuk tumbuh dan berkembang, sebagai sumber energi, perbaikan jaringan dan 

reproduksi. Kebutuhan nutrisi serangga pada umumnya adalah protein, air, lemak, 

karbohidrat dan beberapa vitamin (Chapman,1998). Makkar et al., 2014 dalam 

Purnawati (2017) melaporkan bahwa larva T. molitor memiliki nutrisi yang cukup 

unggul meliputi protein berkisar 47,2-60,3%, lemak berkisar 31,1-43,1%, karbohidrat 

7,4-15% dan kadar air 57%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Siklus hidup predator S. croceovittatus 

 

4.2. Biologi predator Sycanus croceovittatus asal Riau di laboratorium pada 

mangsa larva Oecophylla smaragdina (kroto) 

 

4.2.1. Daya tetas telur dan lama menetas 

 Sycanus croceovittatus meletakkan kelompok telurnya yang berwarna coklat 

secara vertikal dengan cara merekatkan satu sama lain pada bagian bawah tutup 

kurungan (Gambar 21a). Satu kelompok telur terdiri dari beberapa butir telur yang 

Instar I 
10,91hari 

Instar II 
10,16hari 

Instar V 
20,30 hari 

Instar IV 
13,30 hari 

Betina 

30,82± hari 

Jantan 

37,20hari 

Inkubasi telur 
16 hari 

Instar III 
11,42hari  

Kopulasi 

 

Imago 



tersusun rapi. Telur fertil yang baru ditetaskan akan berubah warna menjadi coklat tua 

dan diselimuti oleh selaput yang berwarna putih kekuningan (Gambar 21b), 

sedangkan telur yang tidak fertil akan kering dan mengkerut setelah beberapa hari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Telur S. croceovittatus yang diletakkan berkelompok 

                                      (a) fertil, dan (b) tidak fertil 

 
Hasil percobaan untuk daya tetas telur dan lama menetas  telur  Sycanus 

croceovittatus dengan pakan larva Oecophylla smaragdina (larva semut rangrang). 

Pengamatan dilakukan terhadap 10 kelompok telur S. croceovittatus (Tabel 9). 

 
Tabel 9. Daya tetas telur dan lama menetas predator S. croceovittatus pada 

pemeliharaan insektarium 
 

Kelompok telur 
Jumlah 
(butir) 

Menetas 
(ekor) 

Persentase 
menetas 

(%) 

Inkubasi (hari) 

1 116 105 90,5 15 

2   73   36 49,3 13 

3   53   49 92,5 12 

4   31   21 67,7 14 

5   76   59 77,6 12 

6   97   66 68,0 13 

7   23   16 69,6 14 

8   72   38 52,8 14 

9   36   27 75,0 14 

10   59   37 62,7 13 

Total 636 454 705,8 134 

Rataan  63,6 ± 2,94 45,4 ± 0,09 70,6 ± 2,62 13,4 ± 1,41 



 

Hasil pengamatan 10 kelompok telur S. croceovittatus, terlihat bahwa rata- 

rata jumlah telur yang dihasilkan S. croceovittatus dalam 1 kelompok telur adalah 

63,6 ± 2,94 butir.  

 Rata-rata periode inkubasi telur S. croceovittatus dari 10 kelompok telur yang 

diamati adalah 13,4 ± 0,09 hari. Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata persentase 

kemampuan telur menetas dalam setiap kelompok telur cukup tinggi, yaitu mencapai 

90,5 % dengan rata-rata 70,6 ± 1,41 %.  

4.2.2. Morfologi dan Lama stadia nimfa 

 

S. croceovittatus mengalami 5 tahap perkembangan nimfa. Nimfa instar 1 

berwarna jingga polos (Gambar 22a). Nimfa instar 2  berwarna jingga polos dengan 

ukuran yang lebih besar dibandingkan nimfa instar 1 (Gambar 22b). Nimfa instar 3 

berwarna jingga polos dan terdapat warna hitam pada toraksnya (Gambar 22c). Nimfa 

instar 4 berwarna jingga kecoklatan dan terdapat warna hitam pada tungkai dan 

bagian toraksnya  (Gambar 22d). Nimfa instar 5 berwarna jingga tua kecoklatan dan 

terdapat warna hitam pada tungkai, sebagian badan dan bagian toraksnya (Gambar 

22e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 22. Nimfa S. croceovittatus, (a) instar 1, (b) instar 2 , (c) instar 3 , 

                              (d) instar 4,  dan (e) instar 5. 
 

Hasil percobaan lama stadia nimfa  S. croceovittatus dengan pakan larva 

Oecophylla smaragdina (larva semut rangrang). Pengamatan dilakukan terhadap 100 

nimfa yang baru menetas (Tabel 10). 

Tabel 10.  Lama stadia nimfa S. croceovittatus pada pemeliharaan insektarium 

Stadia nimfa 
Lama stadia nimfa  

Rataan ± SE (hari) 

Instar 1 
Instar 2 

Instar 3 
Instar 4 

Instar 5 

8,52 ± 0,016 
7,74 ± 0,010 

7,76 ± 0,011 
                                   10,01 ± 0,013 

                                   17,03 ± 0,029 

 

Hasil pengamatan lama stadia nimfa (Tabel 10) yaitu nimfa instar 1 

berlangsung selama 8,52 ± 0,016 hari, nimfa instar 2 berlangsung selama 7,74 ± 

0,010 hari, nimfa instar 3 berlangsung selama 7,76 ± 0,011 hari, nimfa instar 4 

berlangsung selama 10,01 ± 0,013 hari, nimfa instar 5 berlangsung selama               

17,03 ± 0,029 hari, dan periode keseluruhan stadia nimfa berlangsung selama 51.06 ± 

0.079 hari. 

Nimfa yang baru menetas masih lemah dan berkumpul di sekitar kelompok 

telur selama lebih kurang dua hari untuk memakan sisa-sisa telur yang tertinggal 

(Gambar 23). Sesuai dengan hasil penelitian Sahid et al., (2016) yang menyatakan 

bahwa nimfa yang baru menetas masih lemah dan berwarna jingga polos. Nimfa yang 

baru menetas biasanya berkumpul di sekitar kelompok telur dan memakan sisa-sisa 

telur yang belum menetas. Setelah 2 hari, nimfa akan menyebar dan bergerak dengan 

cepat untuk menemukan mangsanya. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 23. Sycanus croceovittatus yang baru menetas  

 

Tabel 11. Ukuran masing masing instar nimfa S. croceovittatus pada    pemeliharaan 

insektarium 

Stadia nimfa 
Panjang badan Lebar badan 

Rataan ± SE (mm) Rataan ± SE (mm) 

Instar 1 3,65 ± 0,034 1,23 ± 0,026 

Instar 2 4,36 ± 0,060 1,50 ± 0,044 

Instar 3 7,87 ± 0,044 2,95 ± 0,022 

Instar 4 9,26 ± 0,079 3,44 ± 0,019 

Instar 5           14,51 ± 0,152 4,16 ± 0,026 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa ukuran  nimfa instar 1 panjangnya 3,65 mm 

dengan lebar 1,23 mm. Nimfa instar 2 memiliki panjang 4,36 mm dengan lebar            

1,50 mm. Instar 3 panjangnya 7,87 mm dengan lebar 2,95 mm. Nimfa instar 4 

memiliki panjang 9,26 mm dengan lebar 3,44 mm. Instar 5 memiliki panjang 14,51 

mm dengan lebar 4,16 mm.  

Dari 100 ekor nimfa yang dipelihara, yang berhasil menjadi imago sebanyak 

82 ekor (82%). Hasil percobaan menunjukkan bahwa persentase keberhasilan instar 

nimfa S. croceovittatus menjadi imago  cukup tinggi yaitu 82%.  



Mortalitas nimfa terjadi pada setiap instar, dengan persentase berturut turut 

adalah instar 1 sebesar 5%, instar 2 sebesar 1,05%, instar 3 sebesar 3,34%, instar 4 

sebesar 3,26%, instar 5 sebesar 5,35% dengan total mortalitas nimfa yaitu 18%.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Perbanyakan massal S. croceovittatus dengan pakan larva  

                                 Oecophylla smaragdina 

4.2.3. Morfologi dan lama hidup imago  

 Nimfa instar ke–5 yang baru ganti kulit menjadi imago tidak dapat bergerak 

selama lebih kurang 30 menit. Imago yang baru terbentuk berwarna kuning jingga, 

dengan sayap tranparan dan tungkai berwarna putih. Setelah 3 jam kemudian, 

warnanya berubah menjadi hitam pada bagian toraks, abdomen dan tungkai, 

sedangkan sayapnya berwarna jingga kecoklatan. Sesuai dengan pendapat Zulkefli et 

al., (2004) yang menyatakan bahwa imago yang baru terbentuk tidak dapat bergerak 

selama 15–20 menit.  

Tabel 12. Ukuran imago S. croceovittatus pada pemeliharaan insektarium 

 

 

Stadia imago 

Panjang badan Lebar badan 

Rataan ± SE (mm) Rataan ± SE (mm) 

Jantan 24,65 ± 0,044 8,75 ± 0,040 

Betina 27,85 ± 0,018       10,64 ± 0,084 

 



Berdasarkan Tabel 12, imago betina mempunyai ukuran yang lebih besar 

dibandingkan dengan imago jantan (Gambar 25). Imago betina memiliki panjang 

27,85 mm dan lebar 10,64 mm, sedangkan imago jantan memiliki panjang 24,65 mm 

dan lebar 8,75 mm.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Imago S. croceovittatus (a) jantan, (b) betina   

 Sejak pergantian kulit dari stadia nimfa instar 5 ke stadia imago, imago jantan 

memiliki rentang waktu hidup yang lebih lama dari imago betina. Lama hidup imago 

jantan dan betina berturut–turut adalah 47,17 ± 0,379 hari dan 46,94 ± 0,419 hari 

(Tabel 13).  

Tabel 13. Lama hidup imago jantan dan betina S. croceovittatus pada   pemeliharaan 
insektarium 

 

Stadia imago 
Rataan ± SE (hari) 

Lama hidup 

Imago jantan 

Imago betina 

47,17 ± 0,379 

46,94 ± 0,419 

 

4.2.4. Sex rasio imago S. croceovittatus 

 Dari 82 ekor nimfa yang berhasil menjadi imago, 43 ekor adalah imago jantan 

dan 39 ekor adalah imago betina. Sex rasio jenis kelamin jantan : kelamin betina 
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adalah 1,1 : 1.  Berbeda dengan hasil penelitian Sahid et al., (2016) yang 

menyebutkan bahwa sex rasio yang dihasilkan S. annulicornis yang diberi pakan 

larva Tenebrio molitor adalah 3 : 4. Hal ini disebabkan oleh perbedaan spesies dan 

perbedaan mangsa yang diberikan yang mempengaruhi sex rasio predator. 

4.2.5. Keperidian  

 Keperidian  S. croceovittatus dengan pakan larva Oecophylla smaragdina 

dilakukan terhadap 36 pasang imago S. croceovittatus. Didapatkan hasil bahwa 

Keperidian S. croceovittatus adalah 112,13 butir per imago betina. 

Imago betina S. croceovittatus dapat meletakkan 112,13 ± 2,62 telur dalam 

sekali siklus hidupnya. Jumlah telur tersebut terbagi dari beberapa kelompok telur 

yang dihasilkan imago betina S. croceovittatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengamatan 36 pasang S. croceovittatus (Gambar 26), terlihat bahwa 

jumlah kelompok telur yang dihasilkan oleh imago betina bervariasi antara 1 hingga 4 

kelompok telur dalam sekali siklus hidupnya. Terdapat pula 11 pasang imago yang 

tidak mengasilkan telur.  

Gambar 26. Kelompok telur yang dihasilkan S. croceovittatus pada 

                                 pemeliharaan insektarium 



 

4.2.5. Siklus hidup Sycanus croceovittatus 

  Hasil pengamatan siklus hidup S. croceovittatus pada pemeliharaan 

insektarium dapat dilihat pada Tabel 14. Siklus Hidup S. croceovittatus dengan pakan 

alternatif larva Oecophylla smaragdina di laboratorium. 

Tabel 14. Siklus hidup S. croceovittatus pada pemeliharaan insektarium. 

Stadia 
Lama stadia (hari) 

Rataan ± SE  

Telur 

         Nimfa 
             Instar 1 

             Instar 2 

             Instar 3 

             Instar 4 

             Instar 5 

Praoviposisi 

Imago jantan 

Imago betina 

13,40 ± 0,097 

51,06 ± 0,079 
  8,52 ± 0,016 

  7,74 ± 0,010 

  7,76 ± 0,011 

10,01 ± 0,013 

17,03 ± 0,029 

18,14 ± 0,351 

47,17 ± 0,379 

46,94 ± 0,419 

 

Siklus hidup imago S. croceovittatus jantan dan betina berturut-turut adalah 

111,63 dan 111,40 hari. Masa praoviposisi 18,14 hari. Berbeda dengan hasil 

penelitian Sahid, et al., (2016) yang menyatakan bahwa siklus hidup imago                      

S. annulicornis betina dan jantan dengan pemberian pakan larva T. molitor, berturut-

turut adalah 141  dan 127 hari.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 27. Siklus hidup predator S. croceovittatus dengan pakan alternatif  larva 

Oecophylla smaragdina di laboratorium 
 

4.3. Pengaruh aplikasi insektisida dalam mengendalikan hama ulat api  

       terhadap predator Sycanus croceovittatus 

  

4.3.1.  Waktu Awal Kematian Predator S. croceovittatus (jam) 

 
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa jenis bahan aktif 

insektisida sintetis memberikan pengaruh tidak nyata terhadap waktu awal kematian 

S. croceovittatu. Hasil rata-rata waktu awal kematian S. croceovittatus setelah 

dilakukan uji BNT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 15. 



Tabel 15. Rata-rata waktu awal kematian predator S. croceovittatus setelah pemberian 

beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis (jam) 

Jenis bahan aktif insektisida 

sintetis 

Rata-rata awal kematian 

S. croceovittatus (jam) 

Kontrol 

Prefonofos 

Deltametrin 

Sipermetrin 

240 b 

22,8 a 

47 a 

75,8 a 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji BNJ 
pada taraf  5% setelah ditransformasikan ke dalam √y 

 

 Tabel 15 menunjukkan bahwa perlakuan beberapa jenis bahan aktif dengan 

konsentrasi 2 ml.l-1 air pada semua perlakuan memberikan perbedaan yang tidak 

nyata terhadap waktu awal kematian S. croceovittatus. Aplikasi pemberian kontrol 

(aquades) dan beberapa jenis bahan aktif memperlihatkan pengaruh terhadap awal 

kematian dari predator S. croceovittatus dengan kisaran waktu 22,8-75,8 jam. 

Perlakuan kontrol (aquades) sampai pada akhir pengamatan (240 jam) tidak ada 

predator S. croceovittatus yang mati, hal ini terjadi karena tidak ada insektisida 

sintetis yang diberikan. 

 Perlakuan dari bahan aktif profenofos 2 ml.l
-1 

air menyebabkan waktu awal 

kematian terjadi pada 22,8 jam setelah aplikasi insektisida sintetis dan berbeda tidak 

nyata dengan perlakuan dari bahan aktif deltametrin dan sipermetrin dengan masing-

masing waktu awal kematian terjadi pada 47 jam, 75,8 jam setelah aplikasi. Hal ini 

diduga terjadi, karena senyawa dari bahan aktif insektisida sintetis dengan konsentrasi 

2 ml.l
-1 

air masih mampu ditoleransi oleh predator S. croceovittatus, sehingga 

konsentrasi 2 ml.l-1 air tidak menimbulkan pengaruh yang berbeda nyata dalam 

mematikan predator S. croceovittatus. Hal ini di perkuat oleh Matsumura (1985) yang 



menyatakan resistensi serangga terhadap insektisida kontak dapat disebabkan oleh 

penurunan penetrasi insektisida melalui kutikula serangga akibat terjadinya penebalan 

atau pengerasan kutikula. Hasil penelitian Ishartadiarti (2011) menyatakan serangga 

yang resisten terhadap suatu insektisida akan menghasilkan secara alami keturunan 

yang juga resisten terhadap insektisida. 

 Aplikasi insektisida berbagai bahan aktif terhadap predator S. croceovittatus 

pada konsentrasi 2 ml.l-1 air tidak  memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap waktu awal kematian predator S. croceovittatus.  Semua bahan aktif 

mempunyai kemampuan yang sama dalam membunuh predator. Namun secara angka 

perlakuan bahan aktif prefonofos cenderung menyebabkan awal kematian lebih cepat.  

Penggunaan beberapa insektisida sintetis yang diberikan dengan konsentrasi 2 ml.l
-1 

air hanya memperlihatkan respon yang sama di dalam awal kematian predator S. 

croceovittatus. 

 Awal kematian predator S. croceovittatus cenderung lebih cepat dengan 

pemberian beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis. Hal ini disebabkan cara 

kerja insektisida sintetis yang memiliki daya toksisitas yang tinggi, cara kerja yang 

cepat. Hal ini didukung oleh pendapat Croft (1990) insektisida sintetis golongan 

piretroid, deltametrin dan sipermetrin merupakan senyawa yang lebih toksik terhadap 

musuh alami. Untung (1996) melaporkan daya racun organofosfat (profenofos) 

mampu menurunkan populasi dengan cepat. 

 Senyawa yang terkandung dari beberapa bahan aktif profenofos merupakan 

insektisida sintetis yang bekerja sebagai racun kontak dan perut, bahan aktif 

deltametrin dan sipermetrin merupakan insektisida sintetis non sistemik yang bekerja  



secara kontak dan pencernaan. Bahan aktif dari insektisida sintetis masuk ke dalam 

tubuh predator S. croceovittatus ketika aplikasi penyemprotan larutan dari beberapa 

bahan aktif insektisida sintetis. Racun kontak bahan aktif masuk melalui kontak 

dengan kulit, langsung menembus lapisan kutikula, trakea, dan organ lainnya, 

sedangkan racun perut bahan aktif masuk melalui mulut dan saluran pencernaan, 

sehingga bahan aktif harus tertelan lebih dahulu untuk memberikan efek yang 

diharapkan (Singgih et al.,2006). 

 Senyawa aktif yang terdapat pada beberapa bahan aktif insektisida sintetis 

termasuk dalam golongan organofosfat dan piretroid. Bahan aktif profenofos dari 

golongan organofosfat memiliki mekanisme kerja mengahambat kerja enzim 

asetilkolinesterase sehingga neurotransmitter asetilkolin yang berikatan dengan 

reseptornya di daerah pascasinapsis saraf pusat tidak terurai dan menimbulkan impuls 

saraf secara terus menerus sehingga terjadi akumulasi asetilkolin dan merusak fungsi 

saraf. Gejala yang ditimbulkan berturut-turut eksitasi (kegelisahannya), konvulsi 

(kekejangan), paralisis (kelumpuhan), berhenti makan dan akhirnya mati (Widyawati, 

2012). Bahan aktif deltametrin dan sipermetrin merupakan golongan piretroid yang 

bersifat sangat toksik merupakan racun yang menyerang sistem saraf, sehingga 

serangga cepat terbunuh. Piretroid mengganggu Na+ dalam aliran darah sehingga 

saluran natrium selalu terbuka dan menyebabkan reaksi yang berlebihan oleh saraf 

(Hudayya dan Jayanti, 2013). Pestisida golongan piretroid adalah insektisida 

spectrum luas bertindak sebagai racun kontak dan racun perut (Dietz et al., 2009). 

 Aplikasi pestisida dengan cara kerja kontak dapat terganggunya kerja pada 

sistem saraf pada serangga, mempengaruhi tingkah laku dan menurunnya aktifitas 



metabolisme dalam tubuh serangga. Salah satu aktivitas metabolisme yang terganggu 

pada golongan organofosfat dan piretroid adalah proses respirasi. Disebabkan 

mempengaruhi sistem periferal dan saraf pusat serangga melalui kerja saluran 

sodium, memperpanjang pembukaan sodium, menstimulasi sel saraf untuk 

menghasilkan repetitivedischarge, menyebabkan paralisis (knockdown) dan akhirnya 

serangga mati (Matsumura, 1985)   

 

4.3.2.  Lethal Time (LT50) S. croceovittatus 

 

 Hasil pengamatan lethal time 50 setelah dianalisis sidik ragam menunnjukkan 

bahwa perlakuan beberapa jenis bahan aktif memberikan pengaruh tidak nyata 

terhadap lethal time 50 predator S. croceovittatus. Hasil rata-rata LT50 predator S. 

croceovittatus setelah dilakukan uji BNT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16.  Rata-rata LT50 predator S. croceovittatus setelah pemberian beberapa jenis   

bahan aktif insektisida sintetis (jam) 

Jenis bahan aktif insektisida 
sintetis 

Rata-rata lethal time50         
S. Croceovittatus (jam) 

Kontrol 
Prefonofos 

Deltametrin 
Sipermetrin 

240  a 
206,4 a 

204  a 
201,6 a 

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

pada taraf 5% setelah ditransformasikan ke dalam √y 

 

 Tabel 16 menunjukkan bahwa perlakuan kontrol (aquades) sampai pada akhir 

pengamatan 240 jamtidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap lethal time 50 

predator S. croceovittatus, sedangkan  profenofos, deltametrin, dan sipermetrin 

sampai pada akhir pengamatan dengan masing-masing pada waktu 206,4 jam, 204 

jam, dan 201,6 jam, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. Hal ini 



diduga predator S. croceovittatus masih mampu bertahan terhadap konsentrasi 

perlakuan yang diberikan, sehingga tidak memperlihatkan hasil yang berbeda nyata 

dalam mematikan 50% populasi predator S. croceovittatus. Hal ini diduga, 

permukaan tubuh predator S. croceovittatus yang mengkilap, dimana bahan aktif 

insektisida sintetis tidak dapat masuk kedalam tubuh. Hal ini sesuai dengan pendapat 

dari Pradani et al., (2014) yang menyatakan resistensi serangga bisa terjadi karena 

adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya genetika, biologi, dan 

operasional. 

 Faktor genetika meliputi gen-gen yang menuju pembentukan enzim esterase, 

yang dapat menyebabkan serangga resisten terhadap insektisida piretroid. Faktor 

biologi meliputi perilaku, pergantian generasi, kopulasi secara monogami dan 

poligami, dan waktu berakhirnya perkembangan setiap generasi pada serangga. 

Sedaangkan faktor operasional termasuk di dalamnya sifat pengaruh insektisida, 

dosis, frekuensi dan cara aplikasi, bentuk formulasi insektisida, dan persistensi di 

lingkungan (Untung, 1996). Secara alami serangga menghindar kontak dengan 

insektisida,sehingga insektisida tidak sampai kepada targetnya (Direktorat jendral 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, 2012) 

 Menurut laporan world health organization (WHO) (1980) ada tiga 

mekanisme dasar yang memiliki peran dalam proses terjadinya perubahan kerentanan 

serangga (resistensi) terhadap insektisida, yaitu (1) peningkatan metabolisme toksikan 

dalam tubuh seranggadengan enzim esterase, mixed function oxidase, hidrolase, dan 

glutathione-S-transferase, (2) perubahan sensitifitas dalam tubuh serangga, berupa 



insensitivitas saraf dan insensitivitas enzim aselcolinesterase (AChE), dan (3) 

penurunan penetrasi toksifitas ke arah tempat aktif (saraf dan AChE). 

 Mekanisme terjadinya peningkatan kekebalan serangga akibat adanya 

peningkatan metabolisme dalam tubuh serangga terhadap zat toksik (detoksifikasi) 

karena bekerjanya enzim esterase terhadap bahan akti insektisida sintetis (piretroid) 

(Widiarti et al., 2009). Penurunan kepekaan sistem saraf tersebut mengakibatkan 

bahan aktif insektisida tidak dapat bekerja mengganggu sistem saraf, sehingga 

mengakibatkan serangga mampu bertahan hidup (Putra, 2013). Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin 

banyak senyawa aktif terkandung dan bersifat toksin dalam akan mematikan 

serangga. Menurut Natawigena (2000) menyatakan bahwa proses kematian serangga 

akan semakin cepat dengan penambahan konsentrasi yang digunakan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Yunianti (2016) mortalitas akan terjadi lebih lambat pada 

konsentrasi yang rendah dikarenakan semakin sedikit bahan aktif yang masuk ke 

dalam tubuh serangga dan mortalitas akan terjadi lebih cepat pada konsentrasi tinggi 

dikarenakan banyaknya bahan akti yang masuk kedalam tubuh serangga. 

 

 

4.3.3.  Mortalitas Harian (%) 

 
 Hasil pengamatan mortalitas harian predator S. croceovittatus dengan 

perlakuan beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis menunjukkan bahwa 

persentase kematian predator S. croceovittatus mengalami fluktuasi dari hari pertama 

sampai dengan hari kesepuluh pengamatan.Fluktuasi mortalitas harian predator S. 

croceovittatus dapat dilihat pada Gambar 28. 



 
Gambar 28. Fluktuasi mortalitas harian predator S. croceovittatus setelah                   

pemberian perlakuan beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis. 

 Gambar 28 memperlihatkan bahwa fluktuasi mortalitas harian predator             

S. croceovittatus. Perlakuan kontrol (aquades), sampai pada akhir pengamatan             

(240 jam) tidak ada predator S. croceovittatus yang mati. Pengamatan hari pertama 

perlakuan insektisida sintetis berbahan aktif profenofos, deltametrin, dan sipermetrin 

dengan konsentrasi 2 ml.l
-1 

air mampu untuk mematikan predator S. croceovittatus 

dengan kemampuan sebesar 10,02%, 3,34% dan 3,34%, hal ini dikarenakan 

pemberian beberapa bahan aktif yang membedakan dalam mematikan  predator S. 

croceovittatus. Sipermetrin dan deltametrin adalah jenis bahan aktif pada golongan 

piretroid. Hal ini sesuai dengan pendapat Dirgayana (2017) senyawa piretroid 

merupakan golongan insektisida yang mempunyai sifat khas untuk pengendalian 
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serangga dengan efektifitas tinggi (sebagai racun kontak dan perut), kurang toksik 

terhadap mamalia, dan hilangnya efektifitas relatif cepat. 

 Pengamatan pada hari kedua memperlihatkan bahwa perlakuan beberapa 

bahan aktif  profenofos,  deltametrin, dan sipermetrin  dengan konsentrasi bahan aktif 

2 ml.l-1 air kematian predator S. croceovittatus mengalami peningkatan telah  

mencapai 13,36%, 23,38%, dan 16,7% dan mencapai titik puncak kematian.  Pada 

hari ketiga pengamatan perlakuan  beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis 

profenofos, dan sipermetrin telah mengalami penurunan dengan mortalitas  kematian 

6,68% dan 3,34%.. Pada hari keempat pengamatan perlakuan bahan aktif insektisida 

sintetis profenofos masih menyebabkan kematian predator sebesar  3,34%, sedangkan 

pada perlakuan insektisida golongan piretroid tidak ada serangga predator yang mati 

sama sekali. 

 Puncak mortalitas harian pada masing-masing perlakuan terjadi pada hari 

kedua setelah aplikasi. Puncak mortalitas harian tertinggi terjadi pada bahan aktif 

deltametrin pada hari kedua dengan persentase kemampuan mematikan predator           

S. croceovittatus 23,38%. Hal ini diduga kandungan bahan aktif deltametrin yang 

tinggi bekerja secara lambat tanpa ada bantuan dari bahan adjuvant yang mana 

insektisida yang bekerja secara kontak tidak dapat masuk kedalam tubuh predator                             

S. croceovittatus terhambat karena tubuh dari predator yang licin dan mengkilap. Hal 

ini diperkuat Jepson (1989) faktor yang menentukan risiko suatu organisme terhadap 

pengaruh samping insektisida adalah tingkat keterpaparan dan kerentanannya. 

 Pengamatan pada perlakuan hari kelima hingga kesepuluh tidak ada lagi 

kematian terhadap predator S. croceovittatus pada semua perlakuan beberapa bahan 



aktif insektisida sintetis. Hal ini disebabkan senyawa bahan aktif yang terdapat pada 

insektisida sintetis telah terjadi penguraian. Hal ini diperkuat oleh pendapat Oudejans 

(1991) bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penguraian bahan 

aktif insektisida yaitu faktor fisik (panas dan kelembaban), faktor biologi (jamur dan 

bakteri), faktor kimia (pH dan reaksioksidasi), atau faktor mekanik (tekanan dan 

kondisi lapangan). 

 

4.3.4. Mortalitas Total (%) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa jenis bahan aktif 

insektisida sintetis memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap mortalitas total 

predator S. croceovittatus. Hasil rata-rata mortalitas total predator S. croceovittatus 

setelah dilakukan uji BNT pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17. Rata-rata mortalitas total predator S. croceovittatus setelah pemberian 

beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis (%) 

Jenis beberapa bahan aktif 

insektisida sintetis 

Rata-rata mortalitas total 

predator S. croceovittatus (%) 

Kontrol 

Prefonofos 

Deltametrin 

Sipermetrin 

   0   b 

 30   a 

 26,7 a 

 30   a 

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

pada taraf 5% setelah ditransformasikan ke dalam √y 

 

 Tabel 17 menunjukkan bahwa perlakuan beberapa jenis bahan aktif dari 

senyawa golongan organofosfat dan piretroid mampu menyebabkan persentase 

mortalitas total tidak beda nyata antar perlakuan bahan aktif. Perlakuan bahan aktif 



profenofos dan sipermetrim mampu menyebabkan mortalitas total sebesar 30%, 

sedangkan pada perlakuan bahan aktif deltametrin mampu menyebabkan mortalitas 

total sebesar 26,7%.  Hal ini diduga pada setiap perlakuan bahan aktif tersebut tubuh 

predator S. croceovittatus  dapat mentolelir bahan aktif yang terdapat pada insektisida 

sintetis sehingga tidak membunh lebih dari 30%, sedangkan pada perlakuan kontrol 

(aquades) tidak terjadi kematian predator S. croceovittatus hingga akhir pengamatan 

(240 jam) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 

 Pemberian konsentrasi 2 ml.l-1 air pada perlakuan seluruh bahan aktif 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap mortalitas total predator                 

S. crocceovittatus. Hal ini mengiindikasikan bahwa semua perlakuan bahan aktif 

memberikan pengaruh yang sama terhadap predator sebagai musuh alami.  Predator 

masih dapat bertahan dengan aplikasi insektisida diduga adanya pertahanan yang 

dilakukan baik secara morfologi maupun secara fisiologi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Wirasuta & Niruri (2006) bahwa kehadiran suatu zat yang potensial toksik 

didalam suatu organisme belum tentu menyebabkan keracunan atau kematian. 

 Senyawa aktif yang terkandung dalam senyawa golongan organofosfat dan 

golongan piretroid  masuk ke tubuh predator S. croceovittatus sebagai racun kontak  

melalui permukaan tubuh serangga lewat lubang lubang alami, setelah  masuk ke 

dalam tubuh predator serangga selanjutnya senyawa aktif mengganggu sistem saraf 

dan mengakibatkan impuls saraf tidak dapat berjalan secara normal sehingga 

serangga tidak mampu merespon rangsangan. Hal ini diperkuat pendapat 

Tarumingkeng (1992) gangguan sistem saraf berkaitan dengan penghambatan proses 

respirasi yang meyebabkan serangga mengalami kelumpuhan alat pernafasan 



sehingga terjadi ketidakseimbangan zat dalam cairan tubuh dan mengakibatkan 

gangguan pada bagian pencernaan sehingga terjadi gejala inaktif (tidak mampu 

makan), paralisis (kelumpuhan), kemudian mati. 

 

 

 

Gambar 29. Perbandingan jumlah predator S. croceovittatus yang mati antara betina 

dan jantan. 

 

 Gambar 29 pengamatan perbandingan jumlah predator S. croceovittatus yang 

mati antara predator betina dan jantan disebabkan oleh perlakuan senyawa dari 

golongan organofosfat dan piretroid. Pada perlakuan kontrol perbandingan predator 

betina dan jantan tidak ada yang mati, hal ini disebabkan perlakuan kontrol hanya 

menggunakan aquades. Pada perlakuan bahan aktif profenofos perbandingan antara 

betina dan jantan 5:5 dimana jantan dan betina masing-masing 5 ekor mati. 

Sedangkan pada perlakuan bahan aktif deltametrin dan sipermetrin perbandingan mati 

antara predator betina dan jantan dengan rata-rata predator betina yang mati lebih 
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tinggi dibandingkan predator jantan. Hal ini diperkuat Delpuech et al., (1999) 

senyawa piretroid konsentrasi subletal mempengaruhi komunikasi seksual parasitoid 

jantan dan betina Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae). Senyawa piretroid dosis subletal meningkatkan perilaku 

arrestment pada jantan Trichogramma dalam merespon feromon yang dipancarkan 

oleh serangga betina (Delpuech et al., 1999). 

 

4.3.5. Perubahan Tingkah Laku Predator S. croceovittatus 

 Hasil pengamatan perubahan tingkah laku predator S. croceovittatus setelah 

dilakukan aplikasi beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis menunjukkan 

terjadinya perubahan tingkah laku predator S. croceovittatus ditandai dengan adanya 

perubahan tingkah laku, yaitu setelah  aplikasi beberapa jenis bahan aktif insektisida 

sintetis semua predator S. croceovittatus pada setiap perlakuan bergerak ke 

permukaan kain kasa yang  sebagai penutup dari gelas tempat percobaan.  

 Aplikasi  insektisida sintetis pada predator S. croceovittatus berbahan aktif 

profenofos menunjukkan gejala awal yang terjadi setelah aplikasi menjadi kurang 

aktif bergerak atau agresifitas menurun, terjadi kejang-kejang (knockdown), 

mengusap stilet menggunakan kedua tungkai depan, dan daya memangsa menurun  

pada predator S. croceovittatus kemudian terjadi kejang-kejang (knockdown), 

 Aplikasi insektisida golongan piretroid menunjukkan perbedaan setelah 

aplikasi insektisida sintetis pada predator S. croceovittatus. Gejala awal yang terjadi 

setelah aplikasi yaitu agresifitas menurun ditandai dengan pergerakan predator sangat 

lambat dan cenderung berdiam diri, predator menggantung pada kain kasa atau 



berdiam di bawah permukaan gelas, ketika predator menggantung atau berdiam di 

bawah permukaan gelas terjadi tidak pergerakan sama sekali (mati) tanpa adanya 

kejang-kejang atau tanda lainnya. Hal ini didukung oleh penelitian Salerno et al. 

(2002) betina T. basalis yang terpapar golongan piretroid dosis rendah menurun 

kecepatan jalannya. 

 Perbedaan morfologi predator S. croceovittatus sestelah pemberian aplikasi 

beberapa jenis bahan aktif insektisida sintetis dapat dilihat pada Gambar 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Predator yang mati setelah perlakuan dari insektisida sintetis 

                    (Dokumentasi penelitian, 2018) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  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. 

 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. 

5.2. Saran 

 Dalam perbanyakan predator S. croceovittatus sebagai agen pengendalian 

hayati ulat api pada pertanaman kelapa sawit dapat menggunakan ulat T. molitor (ulat 

hongkong) dan larva O. smaragdina (kroto) sebagai mangsa alternatif di 

Laboratorium. Sebaiknya dihindari penggunaan insektisida sintetis dalam 

mengendalikan hama ulat api karena dapat membunuh predator S. croceovittatus. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Amir, M dan S. Kahono.2003. Serangga Taman Nasional Gunung Halimun Jawa Bagian 

Barat. Biodiversity Conservation Project. Jakarta. 

 

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2015. Riau Dalam Angka. BPSPR. Pekanbaru. 

 
Bellow, T. S. and F. W. Fisher. 1999. Biological Control: Principles and       

Aplications of Biological Control. Saunders Collage Publishing. Washington. 
 

Bethney, F. 2013. The Life Cycle of Tenebriomolitor L. 
http://www.ehow.com/about5339939lifecycletenebriomollitor.html. Diakses 

tanggal 6 Februari 2017. 
 

Borror, D.J, C. A. Triplehorndan N. F. Johnson. 1982. Pengenalan Pelajaran 
Serangga. Edisi ke 6.Terjemahan : Partosoedjono, S. Gadjah Mada University 

Press. Yogyakarta. 
 

Buana, L., dan Siahaan. 2003. Budidaya dan Kultur Teknis Kelapa Sawit. Pusat 

Penelitian Perkebunan Sumatra Utara. Medan. 

 

Cendramadi, A.W. 2011. Pengamatan kelimpahan ulat api (Limacodidae) dan ulat 

kantong (Psychidae) serta predator pada perkebunan kelapa sawit di bawah 

naungan karet. Skripsi (Tidak dipublikasikan), Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Chapman, R. F. 1998. The Insect Structure Function. Cambrige University Press. 

Cambrige. 

 

Christa, N. 2010. Daya predasi Sycanus croceovittatus (Hemiptera : Reduviidae) 

terhadap ulat api Setothosea asigna pada tanaman kelapa sawit di Insektarium. 

Thesis (Tidak dipublikasikan), Program Sarjana Universitas Sumatera utara. 

Medan.  

 
Croft, B.A. 1990. Arthropod Biological Control Agents and Pesticides. John 

 Wiley & Sons. New York. 
 

Dietz, H., H., Henriksen P., Wolstrup C., Madsen J., Essendrop S., Friborg H., Gram 
I. & Harlou B. 1991. Poisoning of barnacle geese (Branta leucopsis) with 

methiocarb. Dansk Veterinaertidsskrift. 74(10) : 365-366,368.  

 

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas 

Kelapa Sawit 2013-2015. Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta.  

 



Direktorat jenderal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.2012. 

 Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) dalam Pengendalian Vector. 
 Kementrian kesehatan republik Indonesia. Jakarta 

 
 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 1989. Penanganan Pestisida untuk Pertanian 
Tanaman Pangan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jakarta. 

 
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 1989. Penanganan Pestisida untuk Pertanian 

Tanaman Pangan. Direktorat jenderal Tanaman Pangan Direktorat 
Perlindungan Tanaman Pangan. Jakarta. 

 
Dirgayana, I., W. I., K., Sumiartha. I., M., M., Adyana. 2017. Efikasi Insektisida 

Berbahan Aktif (klorpirifos 540 g/l dan sipermetrin 60 g/l) terhadap 

Perkembangan Populasi dan Serangan Hama Penggulung Daun Lamprosema 

indicata Fabricius (Lepidoptera: Pyralidae) pada Tanaman Kedelai. Skripsi 

(Tidak dipublikasikan). Universitas Udayana. Bali. 

 

Delpuech, J. M., Legallet, B., Terrier, O., Fouillet P. 1999. Modifications of the Sex 

 Pheromonal Communication of Trichogramma brassicae by a Sublethal 

 Doses of Deltamethrin. Chemosphere. 38:729–739. 

 

Fauzi, Y., E. W., Yustina., S, Iman, dan H, Rudi. 2004. Budidaya, Pemanfaatan Hasil 

dan Limbah dan Analisis Usaha dan Pemasaran Kelapa Sawit. Penerbit 

Swadaya. Jakarta. 

 

Frost, W. S. 1959. Insect Life and Insect Natural History. Dover Publications, Inc. New 

York. 

 

Gani, M.A. 2013. Uji beberapa konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan (Piper 

aduncum L.) untuk mengendalikan hama ulat api Setora nitens Wlk. 

(Lepidoptera; Limacodidae) pada tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq). Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Pertanian, Universitas Riau.  

 
Gillot, C. 1995. Entomology. Edisi ke 2. Plenum Press. London. 

 
Hagen, K. S. 1987. Nutritional Ecology of Terrestrial Insect Predators. Academic 

Press. Kanada. 
 

Hudayya, A. dan Jayani, H. 2013. Pengelompokan Pestisida Berdasarkan Cara Kerja

 (Mode of action). Balai penelitian tanaman sayuran. Bandung. 

 

Ibrahim, Y., and M. F. Othman. 2011. Demographic parameters and reproductive 

performance of the assassin bug Sycanus dichotomus Stal. fed on mealworm 

Tenebrio molitor L.. Journal of Oil Palm Research. 23 : 974-978. 



Ishartadiarti, K. 2011. Resistensi Serangga Terhadap DDT. Journal. 1(2) : 1-8 

 
Jumar. 2000. Entomologi Serangga. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 

 
Jepson, P., C. 1989. Pesticide and Non Target Invertebrates. Andover. 

 
Kalshoven, L.G.E.1991. The Pest of Crop Indonesia. Revised and translated by P.A 

van der laan. PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. 
 

Lisanti dan B.J. Wood. 2009. Observasi pengaruh metoda selektif dan non selektif 
pada hama ulat api Setothosea asigna di Perkebunan kelapa sawit PT. Lonsum. 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. 
 

Lubis, A. U. 2000. Kelapa Sawit. Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan. Sinar. 

Medan. 

 

Lubis, A. U. 2002. Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Indonesia. Pusat 

Penelitian Marihat : Pematang Siantar. Sumatra Utara. 

 

Lubis A. U. 2008. Kelapa Sawit (Elaesis guineensis Jacq.) di Indonesia Edisi 2. Pusat 

Penelitian Kelapa Sawit. Medan. 

 

Lukman, A. 2009. Peran hormone dalam metamorphosis serangga. Jurnal Biospecies. 

2 (1) : 42-45. 

 

Matsumura, F. 1985. Toxicology of Insecticides.2nd Edition Plenum Press. New 

York. London.  

 
Manley, G. V. 1982. Biology and life history of the rice field predator Andrallus 

spinidens F. (Hemiptera: Pentatomidae). Journal of Entomological News. 93(1) 
: 19-24. 

Morris, H. and D. F. Waterhouse 2001. The Distribution and Important of Arthopod 
Pest and Weeds of Agriculture In Myanmar. ACIAR Monograph No. 67, Page 

73. 
 

Mukhopadhyay, A. and M. Sarker. 2009. Natural Enemies of Some Tea Pests with 
Special Reference to Darjeeling, Terai and The Doors. A National Tea 

Research Foundation Publication. 56 pp. 
 

Natawigena, H. 1990. Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Control). 
Armico. Bandung.  

 
                        . 2000. Pestisida dan Kegunaannya. Penerbit Armico. Bandung. 

 



Nena, C. D. 2009. Daya predasi S. croceovittatus ( Hemiptera: Reduviidae) terhadap 

ulat api (Setothosea asigna) pada tanaman kelapa sawit di insektarium. Skripsi 
.(Tidak dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara, Medan. 

 
New, T. R. 1991.Insects As Predators. New South Wales University Press. New 

South Wales. 
 

Norman, K., M.W. Basri & M. Zulkefli. 1998. Handbook of Common Parasitoid and 
Predator Associated with Bagworm and Nettle Caterpillars in Oil Palm 

Plantation. Porim. Bangi. 
 

Nyunt. 2008. Impact of planting dates on the populationof cotton pests and natural 
enemies in Myanmar. M.sc.agr. Thesis at Georg-August-University, 

Goettingen. German. 

 

Oudejans, J.H. 1991. Agro-Pesticides: Properties and Functions in Integrated Crop 

 Protection. United Nations Economic and Social Commission for  Asia and 

The Pacific. Bangkok, Thailand. 

 

Pahan I. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu 

Hingga Hilir. Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Pahan, I. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu 

Hingga Hilir. Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Park, B. J., W. H. Choi., S. H. Kim., H. J. Jin., Y. S. Han.,Y. S. Lee., and N. J. Kim. 

2014. Develop mental characteristics of Tenebrio molitor larvae (Coleoptera: 

Tenebrionidae) in different instars. Int. Journal Indust. Entomol. 28(1) : 5-9. 
 

Paryadi. 2003. Performans ulat tepung (Tenebrio molitor L.) pada berbagai rasio 
pemberian pollard dan pakan komersial. Skripsi (Tidak dipublikasikan).  

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 
 

Pradani, F. Y., Mars, J. Rina, M. dan Yenue, Y. 2014. Penentuan Status Resistensi 
 Aedes Aegyptydengan Metode Susceptibility Di Kota Cimahi terhadap 

 Cypermetrin. Jurnal Vektora. 3 (1) : 34-43. 
 

Pristiarini. 2011. Pengenalan Hama Penting Jagung, Pisang, Mangga, dan Kelapa. 
http://Wanty-Pristiarini. Blogspot. Com/2012/01/ Laporan5.Html. Diakses 

pada tanggal 11 Desember 2016. 
Purnawati, Y. 2017. Kajian kosentrat protein ulat hongkong (Tenebrio molitor L.) 

sebagai bahan pakan sumber protein pengganti meat bone meal pada broiler. 
Tesis (Tidak dipublikasikan). Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

  



Purwaningrum, W. 2006. Pengaruh tiga jenis mangsa terhadap kepik predator 

Sycanus annulicornis Dohrn (Hemiptera:Reduviidae). Tesis (Tidak 
dipublikasikan). InstitutPertanian Bogor. Bogor. 

 
Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2005. Budidaya Kelapa Sawit. Pusat Penelitian 

Kelapa Sawit. Medan. 
 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2011. Setora nitens Walker. Jurnal Info OPT. Volume 
5: 1-4. 

 
Putra, D. 2013. Kasus resistensi dan asasi serangga. http://www.kompasiana.com. 

 Diakses pada tanggal 20 agustus 2018. 
 

Rachmawati, A. 2006. Penampilan reproduksi kumbang ulat tepung (Tenebrio 

molitor L.) dengan pemberian berbagai rasio daun gingseng (Talinum 

paniculatum G.) dan daun singkong (Manihot esculenta C.). Skripsi (Tidak 

dipublikasikan). Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Raimon. 2016. Intensitas serangan dan parasitoid larva ulat api Setothosea asigna van 

Eecke) (Lepidoptera : Limacodidae) di kebun kelapa sawit PT. X Desa Ukui 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Skripsi (Tidak 

dipublikasikan). Universitas Riau. Pekanbaru.  

 

Rambe, W. P. D. 2018. Ekobiologi Predator Sycanus croceovittatus (Dohrn) 

(Hemiptera :Reduviidae) pada Hama Ulat Api Setota nitens Walker Tanaman 

Kelapa Sawit di Riau. Tesis (Tidak dipublikasikan). Universitas Riau.  

 

Rustam, R. 2002. Biologi Opius sp. (Hymenoptera; Braconidae) parasitoid lalat 
penggorok daun kentang. Tesis (Tidak dipublikasikan). Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 
 

Sahid, A., W. D. Natawigena, Hersanti, Sudarjat, danE. Santoso. 2016. Biologi dan 
perilaku kawin Sycanus annulicornis Dohrn (Hemiptera: Reduviidae) yang 

diberi pakan larva Tenebrio molitor L. (Coleopteran: Tenebrionidae). Didalam 
Proceeding Biology Education Conference.Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta. 13(1) : 587-592. 
 

Salerno. G., Collazo. S., Conti, E. 2002. Sublethal Effects of Deltamethrin on 
Walking Behaviour and Response to Host Kairomone of the Egg Parasitoid 

Trissolcusbasalis. Pest Management Science.58: 663–668. 
 

Sastrosayono S. 2003. Budidaya Kelapa Sawit. Agromedia Pustaka. Jakarta. 
 

Saunders, J. W.1980. Developmental Biology. Patterns Problems Principles. 

Macmillan Publishing Co. Inc, New York. 



 

Setyamidjaja, D. 2006. Kelapa Sawit. Kanisius. Yogyakarta. 

Sigit, S., H. 2006. Masalah hama permukiman dan falsafah dasar pengendaliannya. 
Di dalam: Singgih HS dan Upik KH, editor. Hama Permukiman Indonesia: 

Pengenalan, Biologi, dan Pengendalian. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 
 

Sinaga, C., F., A. 2008. Kemampuan predator Eocanthecona furcellata 

mengendalikan ulat api sethotosea asigna di pertanaman kelapa sawit. Skripsi 

(Tidak dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara, Medan. 
 

Sinaga, M. Syahrial, dan O. lisnawati. 2015. Efektifitas beberapa teknik pengendalian 
Sethotosea asigna pada fase vegetative kelapa sawit di rumah kaca. Jurnal 

Online Agroteknologi. 3(2) : 634-641. 

 

Singh, P. 1998. Yellow Mealworm Life Cycle. http://www.hornet.co.nz/ 

publications/hortfacts/hf401013.htm. Diakses tanggal 6 Februari 2017. 

 

Sipayung, A, Sudharto and de Chenon. 1992. Study of the Eocanthecona-

Chantheconidea (Hemiptera; Pentatomidae, Asopinae) predator complex in 

Indonesia. International Conference on Plant Protection in the Tropics, Pahang 

(Malaysia). 9 (1): 86-103. 

 

Sipayung, A. 1990. Sistem Pengawasan Dini Terhadap Populasi Hama Pada 

Perkebunan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit Marihat, Pematang 

Siantar. 

 

Soehardjo, H., H. Habib, I. Razali, P. Asmah, L. Elvidiana, B. Sri, dan Kusmahadi, 
1999. Pedoman Kelapa Sawit. PT. Perkebunan Nusantara IV, Bah Jambi-

Pematang Siantar. Sumatera Utara.  
 

Stanley, D. B. 1980. Insect Photoperiodism.Second Edition. Academic Press Inc. 
New York. 

 
Sudharto, P. S. 1991. Hama Tanaman Kelapa Sawit dan Cara Pengendaliannya. Pusat 

Penelitian Perkebunan Marihat. Sumatera Utara. 
 

Sugito, J. 1992. Kelapa Sawit. Penebar swadaya. Jakarta. 

Sunarko. 2009. Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem 
Kemitraan. PT. Agromedia Pustaka. Jakarta. 

 
Sunarko.2007. Petunjuk Praktis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit. Agromedia 

Pustaka. Jakarta. 

 



Susilo, F. X. 2007. Pengendalian Hayati dengan Memberdayakan Musuh Alami 

Hama Tanaman. Graha Ilmu. Yogyakarta.  
 

Syakir, M. 2003. Budidaya Kelapa Sawit. Aska Media. Bogor. 
 

Syari, J., R. Muhamad, K. Norman, A. B. Idris. 2011. Laboratory rearing of Sycanus 

dichotomus Stal. (Hemiptera: Reduviidae) insect predator of oil palm 

bagworm, Metisa plana walker (Lepidoptera:Psychidae). Journal Sains 

Malaysiana. 40(10): 1129–1137. 

 
Taftazani. 2006. Identifikasi ulat pemakan daun kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

di PT. Eka Dura Indonesia Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan 
Hulu. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Riau. Pekanbaru.  

 

Tarumingkeng, R., C. 1992. Insektisida : Sifat, Mekanisme Kerja dan Dampak

 Penggunaannya. Kanisius.Yogyakarta. 

 

Thompson, S. N., andK. S. Hagen.1999. Nutrition of Entomophagous Insects and 

Other Arthropods. Academic Press. California. 

 

Tiong, R.H.C. 1996. The regulatory roles of natural enemies of some oil palm insect 

pests. Journal of The Planter. 72: 653-666. 

 

Tyasyono, B. 2004. Klimatologi Umum. InstitutTeknologi Bandung. Bandung. 

 

Untung, K. 1996. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. Gadjah Mada University 

 press. Yogyakarta. 

 
World health organitation. 1980. Expert committee on vector biology and control, 

 resistance of vectors of diseases to pesticides. World health organitation 
 technical report series no. 665. WHO. Genewa. 

 
Widiarti., Boewono, D., T., Mujiono. 2009. Uji Biokimia Untuk Identifikasi 

 Mekanisme Resistensi Ganda Vector Malaria Terhadap Insektisida di Jawa 
 Timur. Jurnal Vektor.1 (1) : 23-33. 

 
Widyawati, A. 2012. Kepekaan larva Crocidolomia pavonna asal cianjur, jawa barat, 

 terhadap tiga jenis insektisida.Skripsi (Tidak dipublikasikan). Departemen 
 proteksi tanaman. Bogor. 

 
Wiratno. E. A, I. M. Wikardi, Trisawa dan Siswanto. 1996.  Biologi Setora nitens 

(Lepidoptera : Limacodidae) pada tanaman kelapa sawit. Jurnal Littri. 2(1): 
36-42. 

 

Wirasuta  dan Niruri. (2006). Toksikologi Umum.  Universitas Udayana, Bandung. 



 

Wood, B. J. 1971. Development of Integrated Control Programs for Pests of Tropical 
Perennial Crops in Malaysia. In Proceedings of an AAAS Symposium on 

Biological Control, held at Boston, Massachusetts. p. 422-430.  
 

Yasuda, T. 1999. Studies on chemical cues in prey-locating behavior of the predatory 
stink bug, Eocanthecona furcellata. Bulletin of the National Institute of 

Sericultural and Entomological Science. 21(21): 13-80.  
 

Yuliadhi, K.A., I. W. Supartha, I. N. Wijaya, and Pudjianto. 2015.Characteristic 
morphology and biology of Sycanus aurantiacus (Hemiptera: Reduviidae) on 

the larvae of Tenebrio molitor L. (Coleoptera:Tenebrionidae). Journal of 

Biology. 5(10) : 118-126. 

 

Yunianti, L. 2016. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piple betle) sebagai 

Insektisida Alami terhadap Mortalitas Walang Sangit. Skripsi (Tidak 

dipublikasikan). Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. 

 

Zulkefli, M., K. Norman dan M.W. Basri. 2004. Life cycle of Sycanus 

dichotomus(Hemiptera: Reduviidae)a common predator of bagworm in  oil 

palm. Journal of Oil Palm Research. volume 16(2):50-56. 

 
 



1 

 

 
 

Lampiran 2. Artikel Penelitian 

 

Biology of  Sycanus croceovittatus Dohrn, locally predator of nettle caterpillar 

(Setora nitens Walker), reared  on Tenebrio molitor L. larvae in Laboratory 

 

 
Rusli Rustam

1 
, Muhammad Adrian

1
, 

 
Hafiz Fauzana

 1
,
 
Saripah Ulpah

2
 

1 Departement of Agrotechnology, Agriculture Faculty of The University of Riau 
2
 Study Program of Agrotechnology , Agriculture Faculty of The Islamic 

University of  Riau  

rusli69@yahoo.co.id 

 

ABSTRACT 
Sycanus croceovittatus Dohrn is an important insect predator   in controlling 

plant pests especially in oil palm plants. These predatory insects have a variety of 

prey, particularly from the ordo Lepidoptera such as nettle catterpillar    (Setora 

nitens Walker). The study aimed at obtaining biological information of locally 

found S. croceovittatus in Riau using Tenebrio molitor L as an alternative prey in 

laboratory. The research was conducted in Plant Pest Laboratory in Agriculture 

Faculty of The University of Riau, Pekanbaru.. The observation parameters were 

growth and development of   S. croceovittatus in laboratory including egg, 

nymph, and  imago stadia and the predator life cycle. Larvae of T. molitor can be 

used as alternative prey to multiply predators of S. croceovittatus in the 

laboratory.  Egg produced by  S. croceovittatus was cylindrical in shape. The 

average number of eggs produced per female was 116,42   with  69.1% 

hatchability. After 16 days of incubation, the eggs hatched into nymphs. There 

were five nymph instars with stadia  respectively 10,91; 10.16; 11.42; 13.30; and 

20.30 days. The males lived (37,20 days) longer than the female did (30,82 days). 

A female   produced 1-8 egg clusters during its life cycle. The average time to 

complete  the predator  life cycle was 119,29 days. 

 

Keyword : Biology, Sycanus croceovittatus Dohrn, Tenebrio molitor L 

 

 
Oil palm is a reliable export 

commodity to increase foreign 

exchange.  Indonesian Palm oil 

production increased each year 

during  2013 to 2015 due to the 

increasing of cultivated area 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 

2014).  

Badan Pusat Statistik 

Provinsi Riau (2015) reported that 

cultivated area and palm oil 

production in Riau province 

increased each year; in 2013 

cultivated area was 2.399.172 ha 

with production of  7.570.854 ton, 

while in 2014 the area became 

2.411.819 ha wirth production of 

7.761.293 ton; using monoculture 

planting system. 

Monoculture planting system 

in oil palm state creates environment 

condition that supports leaf eater 

pests popuations.  This is the trigger 

of explotion nettle catterpillar such 
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as Setora nitens (Lisanti dan Wood, 

2009).  

Explotion  of  S. nitens 

population reduced production up 

70% in first infestation and up to  

93% in second infestation within the 

same year, therefore appropriate 

control is needed to prevent the 

reduction of oil palm production due 

to infestation of this pest (Pahan, 

2008). 

Leaf eater pests of oil palm are 

commonly controlled by using 

chemical sinthetic insecticides 

(Prawirosukarto, 1997 in Sinaga 

dkk., 2015). According to Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan (1989), 

unjustified aplication of synthetic 

pesticide could cause destructive 

impact on health and environment.  

The altervative to reduce the use of 

synthetic pesticide is through 

biological control by using natural 

enemy such as Sycanus 

croceovittatus Dohrn. 

Sycanus croceovittatus Dohrn 

(Hemiptera : Reduviidae) is a 

common predator found in palm oil 

plantatioan (Norman et al., 1998).    

Nena (2010) reported that predation 

by   S.croceovittatus is up to 46,8% 

with the average one nettle 

caterpillar per day. 

Field population of   S. 

croceovittatus is low due to 

continuous aplication of insecticide. 

Biological control through 

augmentation   requires mass rearing 

of the natural enemy.  Mass rearing 

of predators is often hindered by the 

difficulty of providing the predator 

with sufficient number of  preys 

incessantly.  Therefore, mass rearing 

of predator using easily available  

alternative prey becomes a solution 

in mass rearing of insect predator 

(Sahid et al., 2016). An alternative 

prey that can be used for mass 

rearing predator is Tenebrio molitor 

L. larvae, which is  considered as 

post-harvest pest. Since  T. molitor is 

easy to be mass-reared, its larvae 

have been used as factitious preys for 

rearing  Sycanus spp, such as  

Sycanus aurantiacus (Yuliadhi et al., 

2015) and Sycanus dichotomus 

(Syari et al., 2011).  

The success of using predator 

in controlling nettle catterpilar, S. 

nitens, is affected by basic kowledge 

related to various biological aspects 

of   the predator.  This information is 

very important for rearing and 

management of locally available 

predator in Riau such as S. 

croceovittatus to control Setora 

nitens Walker through augmentation.  

The objective of the research 

conducted was to obtain biological 

information of locally found 

predator, Sycanus croceovittatus 

Dohrn, fed on Tenebrio molitor L. 

larvae in laboratory. 

 

METHODOLOGY 

The research was conducted in 

Plant Pest Laboratory in Agriculture 

Faculty of The University of Riau, 

Pekanbaru. 

Materials used were S. 

croceovittatus, Tenebrio molitor L 

larvae, water, cotton, fern leaves, 

tissue, and  muslin cloth. 

Equipments used were   

Termohygrometer, insect rearing 

container with 16,5 cm in diameter 

and 10 cm height, plastic cup (4 cm 

height, 6,5 cm lid diameter and  5,5 

cm base diameter), loupe, hand 

sprayer, scissors, pinset, brush,   

label, graph paper, camera, ruler and 

stationary. 

Research was conducted by 

observing growth and development 

of S. croceovittatus fed on Tenebrio 
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molitor L. larvae. Observation data 

was tabulated and presented in table 

and graph, and analized 

descriptively. 

Experiment was carried out 

under 28,5
o
C 75% relative humidity.  

Five pairs predators from laboratory 

colony were reared in insect rearing 

container fed with T. molitor larvae 

until they laid eggs.  The eggs were 

then incubated until they hatched.  

As many as 100 newly emerged 

nimfae were places singly in a plastic 

cup then fed with T. molitor obtained 

from a pet shop. Soaked cotton ball 

was used to maintain humidity and 

as source of water for the nimfa.   

Fern leaf was placed underneath the 

plastic cup lid for nimfa. The nimfae 

were reared until they became adults.  

Observation was done daily.  

Parameters observed were the 

predator stadia (egg – imago), female 

fecundity and life cycle of the 

predator     

THE RESULT AND 

DISCUSSION 

Egg Stadium of  Sycanus 

croceovittatus Dohrn 
Imago female of   Sycanus 

croceovittatus laid eggs in  a cluster 

neatly in a slant row cemented on 

each other as a packet   (Fig 1a). It 

took 60-90 minutes for   S. 

croceovittatus female to lay it eggs. 

The egg is cylindrical,   sizes   ± 3 

mm long and  ± 0,5 mm wide (Fig 

1b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.   S. croceovittatus egg  

(a)Egg batch , and  

(b) separated eggs 

 

Fertilized eggs displayed color 

change.  The newly laid eggs were 

light brown and the egg lid  also light 

brown (Fig  2a). After 15 days, they 

changed into brownish red and the 

egg lid shringed. The next day they 

eggs hatched at the same time (Fig. 

2b). 

 

 

Fig 2. The change of egg color 

(a) Newly laid egg, and  

(b)  Fifteen days old egg 

 

The incubation period and 

hachtability of five egg clusters from 

five pair predators are presented in 

Table 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± 0,5 mm 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Table 1. Incubation period and hatchability of S. croceovittatus  eggs in  

               laboratory  

Egg cluster 

Number of 

eggs laid 

  

Number 

hatched 

Hatch 

percentage   

(%) 

Egg incubation 

(days) 

1 126 107 84,9 17 

2 98 87 88,8 16 

3 54 40 74,1 15 

4 34 15 44,1 16 

5 71 38 53,1 16 

Total 383 287   

Mean ± SE 76,6 ± 7,24 57,4 ± 0,14 69,1 ± 7,62 16 ± 3,91 

 

Table 1 showed that the 

average of egg incubation periode of                        

S. croceovittatus was 16 days, which 

was almost the same as those of   S. 

collaris, S. dichotomus and S. 

aurantiacus fed on T. molitor larvae 

which range between 15-19 days at  

24-28
o
C and 55-90% relative 

humidity (Ibrahim dan Othman, 

2011; Syari et al., 2011; Sahid et al, 

2016). Stanley (1980) stated that 

environment condition could affect 

insect egg stadium that negatively 

correlated with temperature. 

The mean of S. croceovittatus 

eggs per cluster was   76,6 ± 7,24; 

which was higher than that of 

reported by   Purwaningrum (2006)  

who reared S. annulicornis on 

Corcyra cephalonica  ( 65,14 ± 

18,47). Thomson dan Hagen (1999) 

stated that each predator required 

certain prey with nutrition that fulfill 

its requirement.  

Hatchability of S. 

croceovittatus eggs was quite high, 

ranged between 44,1% up to  88,8% 

with the average of  69,1 %, 

indicated the good prospect for mass 

rearing of the predator.   Sahid et al., 

(2016) reported that  S. annulicornis 

reared on T. molitor larvae produced 

up to     81 ± 40 eggs per cluster   

with hatchability   74,74 ± 18,77 %. 

Nymph stadium of  S. 

croceovittatus Dohrn 
Nymphae of S. croceovittatus 

hatched on he same day.  The newly 

hatched nymphae were still weak and 

stayed together and fed on the eggs 

remnant for two weeks (Fig. 3). The 

similar observation was reported by 

Cahyadi 2004 in Purwaningrum 

(2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Newly hatch nymphae of   S. 

croceovittatus  
 

The first instar of the nymph 

was yellowish with smal black spot 

on its abdomen   (Fig. 4a). The 

secons instrar was solid orange with 

small black spots on its femur, tibia, 

and abdomen (Fig  4b). The third 

instar was solid orange with black 

spot on its thorax, femur,  tibia and 

abdomen. There were black small 

wing grooves on the thorax             

(Fig 4c). The forth nymph was dark 

orange with black spots on its  

thorax, femur, tibia, abdomen wing 
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groove (Fig 4d). The fifth instar was 

dark orange with black spot on its 

thorax, femur, tibia, and part of its 

abdomen. Wing grooves got bigger  

up to the abdomen       (Fig 4e).  Five 

ecdyces occurs until  S. 

croceovittatus reached imago.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Development of                         

S. croceovittatus  nymph  

(a) First instar, (b) 2nd   instar, 

(c) 3rd instar, (d) 4th  instar, 

and (e) 5th instar 
 

It was observed that during 

molting, this insect ceased its 

predation activity for 15-20 minutes. 

The process was started with the split 

of  thorax tergite up to abdominal 

part (Fig 5), then the nymp came out 

from the old skin (ecuvium).   Sahid 

et al., (2016) reported that ecdycis of 

S. auranticus took 15-25 minutes. 

During molting nymph was 

immobile and weak.  

 

  

 

 

 

 

.Fig 5. Molting process of                        

S. croceovittatus 

 

Measurements of the 

nymphae sizes and the duration are 

presented in Table 2.  The 

measurements were taken from   100  

newly hatch nymphae, and from  10 

nymphae for each of the following 

instars. 

 

Table 2. Nymphae sizes and durations of   S. croceovittatus in laboratory rearing   

  Nymph instar 

length  width  Nymph stadium 

mean ± SE (mm) mean ± SE (mm) 
   mean ± SE 

(days) 

Instar I              2 ± 0,10  1 ± 0,03 10,91 ± 0,01 

Instar II           3,8 ± 0,02  2 ± 0,06 10,16 ± 0,03 

Instar III       8 ± 0,40        3,7 ± 0,15 11,42 ± 0,05 

Instar IV            11 ± 0,60  4 ± 0,20 13,30 ± 0,03 

Instar V         16,6 ± 0,90        5,8 ± 0,30 20,30 ± 0,06 

                Total    66,09 ± 0,18 
 

The data above showed the 

increasing sizes of S. croceovittatus 

over time/instar. The average 

duration for S. croceovittatus  nymph 

stadium fed on T. molitor  was  66,09 

± 0,18 days, while those of   S. 

annulicornis fed on  S. litura larvae 

was   58,31 ± 6,49 days, and 85,65 ± 

2,71for S. dichotomus preyed on P. 

xylostella larvae (Purwaningrum, 

2006; Zulkefli et al., 2004).  Perhaps 

the variation happened due to 

differences in essential nutritions and 

experiment conditions. Hagen (1987) 

stated that essential nutrition was 

nutrition sources that could support 

growth and development of the 

immature.  

From table 2 it can be seen 

that first instar took longer time than 

2nd instar did.   It was presumed that 

the first instar had not recoqnized its 

a b c d e

1 2 3 4
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prey and had slower  activity.  The 

low ability of  S. croceovittatus 

nymph in catching and killing its 

prey affects the nymph instar 

stadium.    Bellow & Fisher (1999)  

stated that the more developed the 

nymph the quicker its activity; 

described by the shorter searching 

and handling time. That is because 

the photoreceptor (sight sense) and 

chemoreceptor (chemical sense) is 

more developed in detecting its prey. 

Mortality and survival 

percentages data of S. croceovittatus  

nymphae fed on   T. molitor in 

laboratory is presented Tablel 3.  

Table 3. Mortality and survival of   S. croceovittatus nymph in laboratory rearing  

Nymph instar 
No of sample  

(ekor) 
survival (%) 

mortality  

(%) 

        Instar I 100 100% 0 

        Instar II 100 89% 11% 

        Instar III 89 86% 3% 

        Instar IV 86 85% 1% 

        Instar V 85 83% 2% 

        Total  17% 
 

 The mortality occurred in  

second up to fifth instar was due to 

molting failure.  Some nymphae died 

during molting while other 

underwent malformation and finally 

died.  It might that some hormones  

did not function properly (Saunders, 

1980).  

Since all egg could hatch into 

nymphae and high percentage of last 

nymph instar emerged into imago, 

indicated that S. croceovittatus had 

host suitability on the given prey.  

Therefore the success rate for 

laboratory mass rearing was 

sufficiently high. As stated by Nena 

(2010) that host suitability is needed 

in rearing the predator, while host 

acceptability showed the character of 

the prey as the predator nutrition.   

The aim of predator mass rearing is 

to obtain natural enemy in sufficient 

number feasibly in term of time and 

cost  (Sinaga, 2008). 

Sycanus croceovittatus kill T. 

molitor larva in a quick move by 

catching the then piercing its stylet 

into the larva and paralyzing its prey 

with toxin produced.  Tenebrio 

molitor that had been sucked became 

black and dry (Fig. 6). The same 

observation reported by Sinaga 

(2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Predator S.croceovittatus 

          Preying upon T. molitor larva 

 

Imago Stadium of   S.  

croceovittatus Dohrn 
Newly emerging imago of  S. 

croceovittatus has a bright orange 

head, thorax and abdomen  with 

transparant wings and white color on 

the distal part of the femur   (Fig. 

7a). The newly emerging imago was 

motionless about 15-30 minute for 

sclerotization.  After about three 

hours, the imago head, thorax and 

legs changed into black, and the 
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wings became brownish orange 

forming triangle mark in the mid part 

of front wing  (Fig. 7b).      

 

Size and life span from 10 

male and female examined are 

presented in Table 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Imago S. croceovittatus 

(a) Newly emerging 

(b) After 3 hours 

 

 

 

  

Table  4. Size and life span of  S. Croceovittatus  in laboratory rearing 

                      

Sex 

Length       Width             Life span 

Mean ± SE 

(mm) 

      Mean ± SE 

     (mm) 

           Mean ± SE 

                 (hari) 

Male    23,00 ± 1,20         7,80 ± 0,41            37,20 ± 0,51 

Female     26,25 ± 1,35        11,14 ± 1,54            30,82 ± 0,46 

 

Female isbigger than male  

(Fig. 8). Other than size, the 

difference between male and female 

can be seen at the tip of the 

abdomen. Female has a pointed 

abdomen (Fig. 9a), while male has a 

an even abdominal tip (Fig. 9b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. The imago size of                                    

S. croceovittatus  
(a) female and (b) male 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Abdominal tip of  imago  

                  S. croceovittatus  
                  (a) female and (b) male 

  

Male   S. croceovittatus lived 

longer than female did.  Other 

species of   Sycanus fed on the same 

diet reported to have longer life span 

which were  39 ± 5 days for  S. 

annulicornis (Sahid et al., 2016);   

79,60 ± 4,50 days for S. dichotomus 

(Syari et al., 2011), and 82 ± 11,7 

hdays for S. aurantiacus (Yuliadhi et 

al., 2015). It is believed that 

environmental condition affected the 

life span.      

From 83 nymphae emerged 

into imago,  42 were male and 41 

were female. Therefore the sex ratio 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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between male : female was 1:1 

which is common according to Jumar 

(2000), who stated that common 

insect ratio is 1 : 1; however some 

factor either internal or external 

(temperature, humidity, wind, food 

and biotic factor) could alter the 

ratio. 

 

Table 5. Fecundity and preoviposition of  S. croceovittatus in laboratory rearing 

Observation Mean ± SE  

Fecundity (egg /female)    116,42 ± 3,93 

 Preoviposition (days)      13,27 ± 0,30 

 

Number of eggs laid by a 

female and the preoviposition time 

were presented in Table 5, while 

number of egg cluster produced by 

each pair of imago can bee seen in 

Fig. 10.  In this experiment during 

their life time, the females laid 1 to 8 

egg clusters, and laid 116,42 ± 3,93 

eggs per female in average, with the 

preoviposition periode 13,27 ± 0,30 

days after copulation.  Yuliadhi et 

al., (2015) reported that S. 

auranticus fed by  T. molitor larvae 

produced 5-11 egg clusters with  8-

14 days preoviposition periode.

 

 

 

Fig. 10. Number of egg cluster laid by  S. croceovittatus female. 

 

Based on observation made 

on 40 pair of S. croceovittatus, there 

was only one female produced the 

highest number of cluster (8), while 

the rest laid 1-4 egg clusters.    

Rambe (2018) reported also that   S. 

croceovittatus fed on  T. molitor 

produced  1- 4 egg clusters in its  life 

time. During experiment, 15  females 

died before laying egg.  

 

 

Life Cycle  S. croceovittatus Dohrn 
Table 6 and Fig 11 present  

the life cycle of S. croceovittatus fed 

on  T. molitor larva in  laboratory 
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Table 6. Life cycle of  S. croceovittatus in laboratory rearing 

Stadia   Mean ± SE (days) 

Egg incubation                           16  ± 0,14 

        Nymp            

             1st Instar                        10,91 ± 0,01 

             2nd Instar                        10,16 ± 0,03 

             3rd Instar                        11,42 ± 0,05 

             4th Instar                        13,30 ± 0,03 

             5th Instar                        20,30 ± 0,06 

Preoviposition                       13,27 ± 0,30 

Imago                        30,82 ± 0,45 

         Total                     119,29 ± 1,58 

 

As seen in Table 6 and Fig. 

11,  the life cycle of   S. 

croceovittatus reared using T.  

molitor larva was  119,29 days for 

male and  112,91 days for female.; 

which was defferent from that of 

reported by  Syari et al., (2011)  

which was 122,8 ± 2,3 days when   

S. dichotomus reared using C. 

cephalonica larva.  This indicated 

that  T. molitor larva posesses better 

quality to accelerate the development 

of the predators. Insect needs good 

nutrition to grow, develope and to 

reproduce. Nutrition required by 

insect includes  protein, water, lipid, 

carbohydrat and some vitamins 

(Chapman,1998).      Makkar et al., 

2014 in Purnawati (2017) reported 

that  T. molitor contained 47,2-

60,3% protein, 31,1-43,1% lipid,  

7,4-15%  carbohydrate and  57% 

water.  
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 Fig. 11. Life cycle of   S. croceovittatus       

CONCLUSIONS

  
Laboratory rearing of   S. 

croceovittatus Dohrn on Tenebrio 

molitor produced cylindrical egg of ± 

3 mm length ± 0,5 mm width. The 

average of eggs laid by a female was   

116,42 with  69,1 % hatchability 

after 16 days incubation. There were 

five instar nymphae with duration of   

10,91 days,  10,16 days, 11,42 days,   

13,30 days, and    20,30 days,  

respectively. Male life span was   

37,20 days which was longer than 

that of female   (30,82 days).  Female 

laid 1 – 8 egg cluster during its life 

time.  Life cycle of Sycanus 

croceovittatus Dohrn  was 119,29 

days. 

 Larvae of   Tenebrio molitor 

is feasible to be used as factitious 

1st Instar  
10,91 days 

2nd Instar  
10,16 days 

5th Instar  
20,30  

4th Instar  
13,30 days 

female 

30,82 ±days 

male 
37,20 hari 

Inkubasi telur 
16 hari 

3rd Instar  
11,42 days 

copulation 

 

Imago 
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prey in mass rearing of Sycanus 

croceovittatus in laboratory. 
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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. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan salah satu 

tanaman komoditas perkebunan andalan di Indonesia yang memiliki prospek yang 

baik untuk dikembangkan. Minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk keperluan 

pangan dan nonpangan. Keperluan pangan, minyak sawit digunakan sebagai 

bahan pembuat minyak goreng, mentega dan pembuatan asam lemak. Keperluan 

nonpangan, minyak sawit digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, deterjen, 

surfaktan, pelumas, bahan bakar diesel dan bahan kosmetik (Sunarko, 2009). 

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2012) mencatat adanya peningkatan 

luas areal kelapa sawit di Provinsi Riau yang dapat dilihat pada Tabel 1. Pada 

tahun 2011 luas areal pertanaman kelapa sawit di Provinsi Riau telah mencapai 

2.256.538 ha dengan produksi minyak sawit sebesar 6.932.572 ton. 

Tabel 1. Luas areal kelapa sawit di Provinsi Riau pada tahun 2009-2011 

Tahun 
Luas areal kelapa sawit 

(ha) 

Produksi minyak sawit 

(ton) 

2009 1.925.342 5.932.308 

2010 2.103.174 6.293.542 

2011 2.256.538 6.932.572 

 

Budidaya kelapa sawit masih terkendala masalah serangan hama. Salah 

satu hama yang menyerang kelapa sawit yaitu hama ulat api. Ulat api merupakan 

salah satu hama utama pada tanaman kelapa sawit dan termasuk dalam kelompok 

Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS)  yang menyerang pada tanaman 

belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Serangan ulat api 

ini dapat terjadi pada daun muda dan daun tua (Lubis, 2008).  

Ulat api Setora nitens merupakan UPDKS yang dominan ditemukan di 

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Ulat api Setora nitens menyerang 

tanaman kelapa sawit dengan memakan daun sehingga daun rusak dan hanya 

tinggal lidinya saja. Serangan ulat api Setora nitens menyebabkan proses 

fotosintesis tanaman kelapa sawit akan terganggu yang berpengaruh pada 

pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit (Taftazani, 2006). Serangan ulat 
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api Setora nitens dapat menyebabkan kehilangan daun (defolasi) yang mencapai 

100% pada tanaman menghasilkan (TM) yang berdampak pada penurunan 

produksi hingga 70% pada 1 kali serangan dan 93% pada serangan kedua dalam 

tahun yang sama (Pahan, 2008). 

Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani untuk menekan populasi 

hama ulat api pada tanaman kelapa sawit adalah menggunakan insektisida kimia 

sintetis. Insektisida kimia sintetis yang sering digunakan adalah berbahan aktif 

dari golongan piretroid antara lain deltametrin dan sipermetrin (Pusat Penelitian 

Kelapa Sawit, 2011). Ketergantungan petani terhadap penggunaan insektisida 

kimia sintetis tidak terlepas dari beberapa kelebihan insektisida kimia sintetis 

antara lain: pengendalian secara kimia lebih praktis, lebih cepat dan lebih efisien 

dari segi ekonomi dan waktu (Dadang dan Prijono, 2008). Penggunaan insektisida 

kimia sintetis yang secara terus menerus dan tidak bijaksana dapat menimbulkan 

dampak negatif antara lain: terjadi resistensi hama, resurjensi hama, matinya 

musuh alami, menimbulkan residu dan pencemaran lingkungan (Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, 1989). 

Ketergantungan petani menggunakan insektisida kimia sintesis perlu 

dikurangi sehingga diperlukan alternatif pengendalian yang ramah lingkungan. 

Alternatif pengendalian yang ramah lingkungan adalah pengendalian secara biolgi 

dengan pemanfaatan musuh alami. Dalam pengendalian hama terpadu (PHT) 

pemanfaatan musuh alami merupakan ujung tombak dalam pengendalian hama, 

salah satunya adalah penggunan predator.  

Serangga predator adalah serangga yang memangsa serangga lainnya yang 

dapat menyebabkan kematian serangga mangsanya. Menurut Pardede dan Christa 

(1997) Eocanthecona furcellata merupakan predator serangga hama ulat api 

Setora nitens pada tanaman kelapa sawit. Nyunt (2008) juga melaporkan bahwa 

predator E. furcellata telah digunakan untuk mengendalikan ulat Helicoverpa 

armigera Hubner (Lepidoptera : Noctuidae) di perkebunan kapas di Myanmar E. 

fercellata juga digunakan untuk mengendalikan hama Plutella xylostella Linnaeus 

(Lepidoptera : Plutellidae) di pertanaman kubis dan brokoli di Myanmar (Morris 

dan Waterhouse 2001). 
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Serangga predator ini memiliki kemampuan memangsa beberapa jenis ulat 

dari ordo Lepidoptera. Di Myanmar dilaporkan E. furcellata mampu memangsa 

hama ulat di tanaman kubis, sayur-sayuan dan kapas. Larva yang dimangsa pada 

tanaman kapas adalah Helicoverpa armigera pada tanaman kubis Plutella 

xylostella (Nyunt, 2008). Aplikasi serangga E. furcellata sebagai agens 

pengendali biologi di lapangan untuk pengendalian ulat api di perkebunan kelapa 

sawit belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

Biologi dan Ekologi  sebagai pengendali ulat api di perkebunan kelapa sawit. 

Pemanfaatan musuh alami lokal merupakan kunci keberhasilan dalam 

pengendalian hayati dalam hal ini pengendalian hayati ulat api dengan 

menggunakan predator.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Pengendalian hama dengan pestisida kimia sintetis telah banyak 

menimbulkan dampak negatif. Pengendalian secara biologi dalam hal ini 

pemanfaatan predator adalah solusi yang tepat untuk dilakukan. E. furcellata 

merupakan serangga yang berpotensi sebagai predator untuk hama ulat api dan 

hama lainnya. Meskipun predator E. furcellata berpotensi sebagai musuh alami 

untuk mengendalikan hama ulat api S. nitens namun predator E. furcellata asal 

Riau ternyata masih sedikit informasi tentang biologi dan ekologi predator sebagai 

agen pengendalian biologi pada hama ulat api S. nitens di pertanaman kelapa 

sawit.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendapatkan data tingkat serangan ulat 

api S. nitens dan kelimpahan populasi predator E. furcellata di pertanaman kelapa 

sawit, (2) mendapatkan data biologi E. furcellata asal Riau sebagai predator hama 

ulat api, (3) mendapatkan laju pemangsaan dan daya pemangsaan predator E. 

furcellata asal Riau dalam mengendalikan hama ulat api S. nitens pada 

pertanaman kelapa sawit.  
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Hasil dari penelitian yang diajukan ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang nyata terhadap pengembangan IPTEK, pembangunan, dan  

pengembangan institusi  sebagai berikut.  

Pengembangan IPTEK 

Kemampuan musuh alami lokal dalam hal ini predator E. furcellata dalam 

mengendalikan hama ulat api di Riau belum pernah dilaporkan. Penelitian yang 

diusulkan akan mengungkapkan tentang tingkat serangan ulat api dan kelimpahan 

predator E. furcellata pada pertanaman kelapa sawit. Penelitian biologi predator 

akan mengungkapkan potensi predator lokal dalam kemampuan mengendalikan 

hama ulat api dan perbanyakan massal predator di laboratorium untuk pelepasan 

predator baik secara inokulasi maupun secara inundasi.  

Pengujian daya mangsa predator E. furcellata akan memberikan informasi 

efektivitas pelepasan predator di lapangan dalam mengendalikan hama ulat api.  

Dari hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi dan seminar 

ilmiah nasional sebagai sumber informasi yang dapat dipergunakan oleh 

masyarakat luas dalam dunia ilmu pengetahun dan teknologi pengendalian hama.  

 Menunjang Pembangunan 

Informasi biologi dan ekologi predator E. furcellata akan bermanfaat 

dalam keberhasilan pengendalian hama ulat api pada tanaman kelapa sawit 

sehingga menekan kehilangan hasil akibat serangan hama ulat api. Dengan 

demikian, selain menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan, produk sawit  yang dihasilkan melalui penerapan 

Pengendalian Hama Terpadu akan terbebas dari residu insektisida sintetis 

sehingga diharapkan dapat bersaing di pasar global. 

Keberhasilan petani dalam mengendalikan hama akan meningkatkan 

pendapatan petani sehingga mensejahterakan kehidupan petani yang merupakan 

tujuan pembangunan nasional.  

Pengembangan Institusi 

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan tidak diragukan lagi dapat 

meningkatkan kinerja laboratorium hama tumbuhan, dan sekaligus juga 

mengoptimalkan penggunaan peralatan dan fasilitas lainnya di kampus Fakultas 

Pertanian, Universitas Riau. Disamping itu, dalam  pelaksanaannya penelitian ini 
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juga akan melibatkan beberapa mahasiswa S1 sehingga mempercepat 

penyelesaian studi mahasiswa dan meningkatkan kualitas penelitian. Keberhasilan 

dalam pemanfaatan musuh alami lokal dalam hal predator E. furcellata akan 

menjadi cikal bakal usaha mandiri laboratorioum dan juga dapat digunakan dalam 

pengabdian ke masyarakat dalam rangka mitra kampus dan masyarakat petani. 

Penelitian ini sangat mendukung sekali bagi pengembangan institusi Universitas 

Riau dimana peneliti utama bekerja  dan diharapkan dapat memperkuat jajaran 

peneliti pada lembaga lain di Indonesia. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit secara taksonomi yaitu: Kingdom: Plantae, 

Subdivisio: Angiospermae, Divisio: Spermatophyta, Kelas: Monocotyledonae, 

Ordo: Palmales, Famili: Palmaceae, Genus: Elaeis, Spesies: Guineensis 

(Sastrosayono, 2003) Nama ilmiah: Elaeis guineensis Jacq. 

Tanaman kelapa sawit termasuk berumah satu dimana bunga jantan dan 

bunga betina terdapat satu pohon. Batangnya tidak bercabang dan tidak 

berkambium, mempunyai akar serabut dengan membentuk akar primer, sekunder, 

tersier dan kuarter (Putra, 2012). Buah kelapa sawit menempel dikarangan yang 

disebut tandan buah. Buah kelapa sawit memiliki bagian-bagain yaitu eksokarp, 

mesokarp, endokarp dan kernel (biji) (Sastrosayono, 2003). 

Kelapa sawit tumbuh baik di daerah tropis basah kawasan khatulistiwa 

sekitar 12
0
LU-12

0
LS dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Jumlah 

curah hujan yang baik untuk budidaya kelapa sawit adalah 2000 –2500 mm/tahun, 

tidak memiliki defisit air dan hujan yang merata sepanjang tahun tanpa ada bulan 

kering. Temperatur optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman kelapa 

sawit sepanjang tahun yaitu 27
0
C dan minimum 22

0
C, kelembaban 80-90%, dan 

penyinaran matahari 5 – 7 jam/hari (Sunarko, 2009). Tanaman kelapa sawit dapat 

dibudidayakan pada tanah seperti Latosol, Podsolik Merah Kuning (PMK), 

Andosol, Regosol,  Aluvial dan Histosol (tanah gambut). pH tanah yang optimal 

untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah pada pH 4,0-6,5 dan pH optimum untuk 

kelapa sawit adalah pH 5,0-5,5 ( Tim Bina Karya Tani, 2009). 

Budidaya tanaman kelapa sawit masih terkendala masalah serangan hama 

tanaman. Hama pada tanaman kelapa sawit yang harus mendapat perhatian yang 

lebih selama perkembangan kelapa sawit mengingat potensinya yang besar dalam 

menimbulkan kerusakan maupun kerugian. Menurut Syakir (2010) menyatakan 

bahwa jenis-jenis hama yang harus diperhatikan adalah: kumbang pemakan daun 

bibit kelapa sawit (Apogonia sp, Adoretus sp),  ulat api (Setothosea asigna van 

Eecke, Setora nitens Walker, Darna trima, Darna diducta, Darna bradleyi), 
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kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros L), ulat Tiratabaha sp., belalang (Valanga 

nigricornis Burm), ulat Amathusia phidipus L., ulat kantong (Mahasena corbetti 

Tams., Metisa plana) dan tikus (Rattus rattus tiomanicus, Rattus rattus 

argentiventer, Rattus rattus diardii dan Rattus rattus exulans). 

2.2. Ulat Api Setora nitens Walker 

Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) terdiri dari tiga kelompok 

yaitu ulat kantong, ulat bulu dan ulat api (Sastrosayono, 2003). Ulat api Setora 

nitens Walker merupakan jenis Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) yang 

paling banyak ditemukan di Riau. Ulat api Setora nitens Walker termasuk dalam 

Kingdom: Animalia Filum: Arthropoda, Kelas: Insekta, Ordo: Lepidoptera, 

Famili: Limacodidae, Genus: Setora, Spesies: Nitens (Pusat Penelitian Kelapa 

Sawit, 2011) Nama ilmiah: Setora nitens Walker. 

Fase imago ulat api Setora nitens adalah ngengat. Fase ngengat aktif pada 

senja dan malam hari sedangkan pada siang hari hinggap di pelepah-pelepah tua 

dengan posisi terbalik (Sudharto, 1991). Ngengat betina mempunyai lebar sayap 

lebih kurang 35-40 mm dan panjang tubuhnya 20 mm. Ngengat berwarna cokelat 

keabuan dengan sayap mukanya ada garis menyerong membagi dua yang 

berwarna lebih muda. Pada ujung sayap terdapat bercak berwarna merah cokelat 

tua yang melintang. 

Ngengat betina meletakkan telurnya satu-satu, berbaris atau berkelompok 

di permukaan daun sebelah bawah. Telur berbentuk pipih, jernih dengan panjang 

3 mm. Telur akan menetas dan menjadi ulat setelah 4-7 hari (Lubis, 2008). 

Ulat api Setora nitens merupakan hewan nocturnal (beraktifitas pada 

malam hari) dan umumnya menyerang dimasa peralihan antara musim kemarau 

dan musim hujan (Taftazani, 2006). Ulat api Setora nitens dicirikan dengan 

adanya satu garis membujur di tengah punggung yang berwarna biru keunguan 

dan mempunyai 2 rumpun bulu kasar di kepala dan dua rumpun di bagian ekor 

(Gambar 1). Stadia larva berlangsung sekitar 50 hari (PPKS, 2011). 
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Gambar 1  Ulat Api Setora nitens Walker 

Sumber: Desmier (1999) 

Ulat api biasanya bergerombol disekitar tempat peletakkan telur dan 

mengikis daun mulai dari permukaan bawah daun kelapa sawit serta 

meninggalkan epidermis daun bagian atas. Mulai instar 3 biasanya ulat api 

memakan semua helaian daun dan meninggalkan lidinya saja dan sering disebut 

gejala melidi. Bekas serangan terlihat jelas seperti lubang-lubang pada helaian 

daun sehingga akhirnya daun yang terserang berat akan mati kering seperti bekas 

terbakar (Buana dan Siahaan, 2003 dalam Anonim, 2011) (Gambar 2). 

 

Gambar 2: Gejala serangan ulat api Setora nitens Walker 

Sumber: Anonim (2011) 

Tanaman kelapa sawit yang diserang ulat api tidak dapat menghasilkan 

tandan selama 2-3 tahun jika serangan yang terjadi sangat berat (PPKS, 2011). 

Ambang ekonomi dari hama ulat api Setora nitens pada tanaman kelapa sawit 

rata-rata 5 - 10 ekor/pelepah untuk tanaman yang berumur 7 tahun ke atas dan 5 

ekor/pelepah untuk tanaman yang lebih muda (Pristiarini, 2011). 

Ulat api mula-mula berwarna hijau kekuningan kemudian hijau dan 

biasanya berubah menjadi kemerahan menjelang masa pupa. Pupa terletak di 

permukaan tanah sekitar piringan atau di bawah pangkal batang kelapa sawit. 



17 

 

Pupanya bulat berdiameter 15 mm dan berwarna cokelat. Stadia pupa berkisar 

antara 17-27 hari (Sudharto, 1991). 

2.3. Biologi Predator E. furcellata (Hemiptera: Pentatomidae) 

 Menurut Kalshoven (1981) E. furcellata diklasifikasikan sebagai berikut : 

Phylum: Arthopoda, Klass: Insecta, Ordo: Hemiptera, Family: Pentatomidae, 

Genus: Eocanthecona, Spesies: Eocanthecona furcellata wolff. 

 Tipe perkembangan E. furcellata adalah paurometabola yang diawali dari 

fase telur, nimfa (pradewasa) sampai imago. E.furcellata meletakkan telur dalam 

kelompok dan diletakkan pada permukaan tanaman, sama dengan jenis kepik 

predator family Pentatomidae lainnya (Esselbaugh 1949 dalam Hagen et al. 1999, 

Wardhana 2004). 

 E. furcellata merupakan predator yang baik untuk dikembangkan menjadi 

sarana pengendalian hayati ulat pemakan daun kelapa sawit khususnya ulat api. 

Hal ini mengingat siklus hidupnya yang pendek, kemampuan berbiak tinggi, lama 

hidup imago yang panjang (sekitar 2 bulan) serta kemampuan meletakkan telur 

pada helaian daun kelapa sawit yang cukup banyak, sehingga memungkinkan baik 

nimfa maupun imago hidup pada tajuk daun kelapa sawit dan aktif memangsa ulat 

api (Desmier de chenon, 1989; Sipayung et al. 1989). 

 Siklus hidup predator E.furcellata pada inkubasi telur, total hari yang 

diperlukan ± 42-71 hari. Perkembangan telur ini diikuti oleh perubahan menjadi 

nimfa instar 1 sampai nimfa instar 5 membutuhkan ± 23-33 hari, dan setelah 

kawin sampai imago bertelur kembali membutuhkan waktu ±  3-8 hari. Jadi total 

siklus hidup E. furcellata berkisar antara ±42-71 hari (Sipayung et al. 1991). 

 Telur berbentuk bulat, berwarna hitam pada bagian samping dan lebih 

bersih serta bercahaya pada bagian atas kecuali pada bagian tengah. Ukuran 

panjang telur 1,02 mm (0,96-1.08 mm) dan lebar 0.88 mm (0.84-0,92 mm) 

diperlukan waktu sekitar ± 4-8 hari sampai telur menetas. Telur yang akan 

menetas berubah warna menjadi kemerahan. Telur diletakkan berkelompok 

sebanyak 9 sampai 74 butir telur, dengan rata-rata 48,33 telur dalam satu 

kelompok. Betina bertelur rata-rata 2 sampai 4 kali dalam waktu 23 hari 

(Sipayung 1991). 
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 E. furcellata meletakkan telur dalam kelompok-kelompok telur. Seekor 

betina mampu meletakkan kelompok telur 1-4 kali dari jumlah telur perkelompok 

berbeda beda tergantung dari spesiesnya. Dari spesies-spesies yang telah 

dipelihara, E. furcellata adalah  spesies yang paling tinggi kemampuan 

reproduksinya (Sipayung 1990). Stadia nimfa sampai dewasa mengalami 5 kali 

pergantian kulit, perkembangan dengan menggunakan ulat api S. nitens sebagai 

mangsa memerlukan waktu 4 minggu (telur sampai imago) dan 6 minggu untuk 

keseluruhan generasi. 

 Nimfa yang baru menetas menetap disekitar bekas telurnya hingga fase 

ganti kulit pertama. Nimfa terdiri dari lima instar dan memiliki perbedaan warna 

pada tiap instarnya (Hagen et al. 1999, Wardhana 2004). Nimfa instar satu yang 

baru menetas berwarna hitam pada bagian kepala dan kaki, abdomen berwarna 

jingga dengan garis putus-putus pada bagian tepi dan tengah abdomen tetapi garis 

ini belum begitu jelas. Panjangnya 3-4 mm dengan lebar 1-1.5 mm instar ini 

lamanya ± 3-4 hari, dan masih memanfaatkan cangkang telur sebagai 

makanannya. Nimfa instar dua berwarna jingga sampai dengan kemerahan, 

dengan panjang 4.0-5.16 mm dengan lebar tubuh 1.6-2.0 mm dengan lama 

instarnya ± 4-6 hari. Nimfa ini sudah mulai makan. Nimfa instar tiga berwarna 

jingga dengan garis putus-putus pada bagian tepid dan tengah abdomen dengan 

panjang tubuhnya 5.17-8.0 mm, dan lebar tubuh 2.1-2.5 mm, dengan lama 

instarnya ± 4-6 hari. Nimfa instar empat juga berwarna jingga pada bagian 

abdomen sampai kemerahan dengan garis putus-putus pada bagian tepi dan tengah 

abdomen, dengan ukuran panjang tubuh 8.1-9.0 mm, lebar tubuh 2.6-3.1 mm, 

dengan lama instarnya ± 4-5 hari, nimfa instar lima berwarna jingga, garis putus-

putus pada bagian abdomen sudah menghilang dengan ukuran panjang tubuh 

>9.10-11.0 mm, lebar tubuh > 3.0 mm, dengan lama instarnya 8-12 hari untuk 

berkembang menjadi imago (Arifin 1999). 

 Imago umumnya tampak berwarna hitam, cukup cerah dengan warna hijau 

berkilau terutama pada bagian scutellum. Imago mempunyai ciri adanya 

perbesaran pada bagian tibia yang membedakannya dengan genus Cantheconidea. 

Scutellum besar, pada sisi kanan dan kiri pronotum, terdapat suatu struktur yang 

menyerupai tanduk yang disebut Humeral tooth (gigi yang membujur), yang 
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mencirikan sifat predator dari serangga tersebut (Miller 1956; Kalshoven 1981). 

Kepik predator ini mempunyai habitat di semak-semak khususnya pakis gajah 

(Kalshoven 1981). 

 Imago jantan dan betina E. furcellata dapat dibedakan dari ujung 

abdomen. Pada imago jantan ujung abdomennya terlihat seperti terpotong, 

sedangkan pada imago betina ujung abdomennya meruncing. Imago dari predator 

ini mempunyai ukuran, jantan panjangnya 11,30 mm dan lebar 5,36 mm (5,16-

5,66 mm) relative lebih kecil dibandingkan betina sedikit lebih besar dengan 

panjang 14,56 mm (13,84-15,50 mm) dan lebar 6,86 (6,50-7,16 mm) (Sipayung et 

al. 1991). 

 Di kawasan perkebunan kelapa sawit dapat dijumpai juga pemangsa atau 

predator dari Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit, antara lain beberapa jenis kepik 

buas dari genus Eocanthecona, Contheconidae (Hemiptera: Pentatomidae) dan 

Sycanus (Hemiptera: Reduviidae). Menurut Sudharto (1991) daya konsumsi 

imago E. furcellata mencapai 3-4 mangsa setiap harinya. 

 Perkembangbiakan predator E. furcellata dengan menambah jumlah 

individu merupakan aktivitas pengendalian hayati yang bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah E. furcellata. Sasaran ini dapat dicapai dengan cara 

pelepasan sejumlah tambahan E. furcellata ke ekosistem agar dengan tambahan 

jumlah tersebut dalam waktu yang singkat E. furcellata mampu menurunkan 

populasi hama. Tujuan dari pembiakan musuh alami ini adalah untuk memperoleh 

musuh alami dengan mudah, dalam waktu yang cepat dan murah biayanya. 

Tujuan tersebut dicapai dengan membiakkan E. fercellata melalui pemberian 

mangsa alaminya berupa S. asigna (Djamin, 1994). 

 Observasi pendahuluan menunjukkan bahwa populasi E. furcellata di 

lapangan sangat rendah, sehingga sangat sukar untuk menemukannya. Salah satu 

penyebabnya adalah terbunuhnya predator-predator di lapangan oleh insektisida. 

Newsom (1974) telah mendokumentasikan kasus-kasus diamana predator-

predator terbunuh akibat insektisida. Jika hal ini juga terjadi pada E. furcellata 

maka penerapan konsep PHT di perkebunan kelapa sawit akan menjadi lebih sulit 

(Djamin, 1994). 
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   E. furcellata diketahui memangsa hampir semua larva Lepidoptera yang 

ada pada perkebunan kelapa sawit. Predator ini dapat dijumpai di perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia mulai dari Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat 

dan Kalimantan Timur. Kepik ini juga merupakan predator penting bagi larva 

Limacodidae di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan India (Kalshoven 

1991). Selain memangsa larva Lepidoptera, E. furcellata juga memangsa larva 

Coleoptera, dan Heteroptera. Predator ini ditemukan juga di perkebunan kapas 

dan sayuran di Asia Utara, Jepang, India dan Taiwan (Ahmad 1996). Jenis kepik 

lainnya yang berfungsi sebagai predator adalah Andrallus spinadens (Hemiptera: 

Pentatomidae) memiliki kisaran mangsa yang luas, terutama dari ordo 

Lepidoptera (Kalshoven 1981). Predator ini memangsa Plutella xylostella 

(Lepidoptera: Yponomeutidae), Erionata thrax (Lepidoptera: Hasperidae), 

Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) dan Crocidolomia pavonana 

(Lepidoptera: Pyralidae) (Azmaniar et al. 2000). Wardhana (2004) juga 

melaporkan bahwa A. spinadens dapat memangsa S. litura (Lepidoptera: 

Noctuidae), Corcyra cephalonica (Lepidoptera: Pyralidae), dan C. pavonana 

(Lepidoptera: Pyralidae). 

 

2.4. Peranan Serangga Predator dalam Pengendalian Serangga Hama 

 Secara umum, predator secara individual membunuh lebih banyak mangsa 

daripada parasitoid, maka sepintas lalu terlihat bahwa predator merupakan agen 

pengendali biologis yang lebih baik. Namun dari penilaian teoritis yang lebih teliti 

dari hasil-hasil pengamatan pada tingkat populasi, dan dari data empiris itu 

sendiri, tampaknya lebih mengistimewakan parasitoid daripada predator. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa keunggulan parasitoid yang tidak dimiliki oleh 

predator. Parasitoid ini lebih mempunyai kespesifikan inang sehingga mudah 

dievaluasi dalam aplikasinya sedangkan predator umumnya bersifat generalis 

sehingga sulit dievaluasi dalam aplikasinya. Parasitoid memiliki kemampuan 

makan lebih rendah per individu, sehingga mampu menjaga keseimbangan pada 

kondisi populasi inang rendah, dan larva parasitoid tidak perlu mencari pakan 

(Huffaker dan Messenger, 1989). 

 Di beberapa lokasi pada negara-negara beriklim sedang, predator-predator 

ini dilepas dan tidak berhasil mengendalikan hama secara sepenuhnya. Hal ini 
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disebabkan karena terlalu rendahnya suhu. Pada kondisi demikian, pengendalian 

biologi dapat dicapai dengan cara mengintroduksi spesies-spesies parasitoid yang 

tahan terhadap suhu rendah. Dengan demikian beberapa kegagalan dalam usaha-

usaha untuk mengintroduksikan predator-predator di masa lalu disebabkan karena 

kurang sesuainya iklim daerah asal predator-predator tersebut dengan iklim 

daerah-daerah dimana predator itu dilepas (Huffaker dan Messenger, 1989). 

 Terdapat beberapa bukti bahwa sejumlah spesies hama telah dikendalikan 

dengan baik oleh beberapa predator yang diintroduksikan. Hama-hama yang 

dimaksud adalah kutu-kutudan telur-telur wereng daun. Jenis-jenis mangsa ini 

biasanya bersifat sessil, tidak berdiapause, tidak bermigrasi, dan hidup pada 

tanaman-tanaman yang berdaun hijau sepanjang tahun. Disamping itu terrdapat 

atribut-atribut lain yang mendukung keberhasilan predator adalah efisiensi yang 

tinggi dalam mencari mangsa pada serangga-serangga dewasa yang berumur 

panjang, serta memiliki kisaran suhu aktivitas yang mendekati suhu aktivitas 

mangsanya. Sebagian besar sifat-sifat ini dimiliki oleh Rodolia cardinalis dan 

Crypiognatha nodiceps yang merupakan dua Coccinelid asing yang telah berhasil 

dalam mengendalikan populasi mangsanya (Hagen et al. 1976). 

 Debach (1974) menyatakan bahwa banyak contoh pengendalian biologis 

yang berhasil dengan menggunakan predator. Hal ini menunjukkan bahwa 

predator mempunyai peranan dalam pengendalian dan tidak ada alasan untuk 

menilai rendah potensi predator. Sebagian dari pengendalian yang paling 

menonjol adalah introduksi predator untuk pengendalian biologis tungau di 

seluruh dunia (Huffaker dan Messenger 1989).      

      

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Musuh Alami 

 Agroekosistem tanaman semusim merupakan ekosistem ephemeral, yang 

berarti usianya singkat dan sering mengalami gangguan.  Jenis gangguan yang 

sering terjadi pada agroekosistem adalah praktek budidaya misalnya pengolahan 

tanah, penyiangan, pemakaian insektisida dan pemanenan.  Praktek budidaya 

tersebut secara ekologi sering tidak mendukung kehidupan musuh alami.  Aplikasi 

insektisida menyebabkan musuh alami terbunuh, dan praktek budidaya bersih 

menyebabkan tanaman inang dan sumber daya tambahan berkurang 
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ketersediannya (DeBach 1974).  Keadaan tersebut pada akhirnya berdampak 

terhadap agroekosistem (Altieri & Whitcomb 1979). 

 Menurunnya keseimbangan dan keanekaragaman dalam agroekosistem, 

terutama keanekaragaman musuh alami dapat mendorong terjadinya ledakan 

hama. Upaya pengelolaan agroekoisistem yang dapat meningkatkan 

keanekaragaman musuh alami dan sekaligus menurunkan kerapatan populasi 

hama di antaranya adalah diversifikasi habitat seperti mempertahankan vegetasi 

liar di lahan pinggir, tumpang sari, rotasi, tanaman penutup tanah, bahan organik, 

tanam tidak serempak dan pengolahan tanah minimum (Altieri & Whitcomb 

1979; Herlinda 2000). 

 Pemanfaatan predator sebagai agens pengendalian hayati hama dapat 

diterapkan melalui metode konservasi dan augmentasi inundatif. Metode 

konservasi diarahkan untuk mempertahankan pelepasan musuh alami agar tetap 

lestari, sedangkan augmentasi inundatif merupakan pelepasan musuh alami dalam 

jumlah yang relatif besar dengan harapan segera dapat mengendalikan populasi 

hama dalam waktu yang singkat (Sosromarsono 1999).  Sebelum metode tersebut 

dilaksanakan, terlebih dahulu harus diketahui karakter biologi, perilaku, serta 

kondisi ekologis yang diperlukan agar musuh alami dapat bekerja dengan baik di 

lapangan.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan  

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Riau.  Penelitian akan dilaksanakan selama delapan bulan dari bulan Mei – 

Desember 2016. 

3.2. Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamental tahun 1 

a. Tingakat serangan dan 

kelimpahan populasi predator 

di lapangan 

b. Perbanyakan predator  E. 

furcellata di laboratorium  

c. Biologi predator E. furcellata  

pada ulat api S. nitens 

d. Uji kemampuan pemangsaan 

predator E. furcellata pada 

berbagai kerapatan mangsa di 
laboratorium 

 

1. Persentasi serangan ulat api 

2. Kelimpahan populasi predator di 

lapangan 

3. Biakan serangga predator 

4. Data biologi: siklus hidup, laju 

keperidian, nisbah kelamin.  

5. Lama pemangsaan, mortalitas mangsa. 

 

 

 

Mulai 

Hibah Bersaing 
a. Neraca kehidupan  E. furcellata 

pada mangsa yang berbeda 

 

b. Pengujian berbagai jenis 

tanaman inang untuk 

perbanyakan serangga ukat api 

 

c. Uji kemampuan pemangsaan 

predator E. furcellata pada 

berbagai kerapatan mangsa di 

lapangan 

d.  

1.Mangsa serangga yang sesuai untuk 

perbanyak serangga predator di  

aboratorium 

2. Tanaman  inang yang cocok untuk 

perbanyak ulat api 

 

3. Jumlah predator yang  ideal dalam  

pelepasan musuh alami 

secaraaugmentasi  
 

AGENSIA PENGENDALIAN 

HAYATI dengan  

PREDATOR  E. furcellata 
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    Gambar 3. Diagram fishbone penelitian 

 

3.2.  Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini akan dilakukan didua tempat yaitu di laboratorium Hama 

Tumbuhan dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kebun Percobaan Fakulktas 

Pertanian Universitas Riau dan di lapangan yaitu pada kebun kelapa sawit di 2 

Kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Siak dan Kampar. Penelitian akan dilaksanakan 

dari bulan April – Desember 2016. 

 

3.3. Pelaksanaan Penelitian 

Percobaan I. Tingkat serangan ulat api Setora nitens dan kerapan populasi 

serangga predator Eocanthecona fucellata pada pertanaman kelapa sawit 

 

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode survei pada perkebunan 

kelapa sawit di 3 Kabupaten yaitu Siak dan Kampar (Gambar 4). Setiap 

Kabupaten dipilih 3 kecamatan, dari masing-masing kecamatan dipilih 3 desa 

untuk mewakili wilayah kebun yang ada serangan ulat api S. nitens. Perhitungan 

tingkat serangan hama ulat api dan kelimpahan predator dilakukan pada kebun 

kelapa sawit pada desa terpilih dengan luas 1 ha yang ditentukan secara purposive 

Predator E. furcellata 

Serangga hama ulat api 

Dampak insektisida kimia sintetis 

Penggunanan musuh alami 

Predator E. furcellata lokal 
asal Riau  

Sistim pengendalian hama terpadu 

Kelimpahan populasi di 
lapangan 

Pelepasan skala lab 
dan lapangan 

Daya mangsa E. furcellata 

Potensi biologi dan biakan 

massal serangga predator 

Teknologi pengendalian 
biologi 
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sampling. Setiap 1 ha akan diambil 10% dari total populasi tanaman (143 

tanaman) untuk dijadikan tanaman sampel. Penentuan tanaman sampel dilakukan 

secara Transek, dimana jarak antar tanaman dalam barisan berselang 3 pohon dan 

jarak antar baris 6 pohon. 

 

Gambar 4. Peta lokasi pengambilan sampel di lapangan 

 

Predator E. furcellata diambil dari pelepah sawit pada tanaman sampel. 

Kemudian seluruh predator E. furcellata pada pelepah dimasukkan ke dalam 

stoples yang telah dilubangi dan ditutup dengan kain kassa. Predator E. furcellata 

yang telah dikoleksi langsung dibawa ke laboratorium dan dilakukan perhitungan 

kelimpahan populasi. Penghitungan larva S. nitens dilakukan setelah pengambilan 

predator.  

  

Percobaan 2. Biologi predator Eocanthecona fucellata asal Riau pada 

berbagai  serangga mangsa di laboratorium. 

 

Persiapan penelitian 

Pemeliharaan ulat api Setora nitens pada tanaman kelapa sawit 

 Tanaman inang sebagai pakan ulat api Setora nitens adalah tanaman kelapa 

sawit.  Telur ulat api diambil di lapangan dan dipelihata sampai menetas menjadi 
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larva di laboratorium.  Larva dipelihara pada tanaman kelapa sawit yang dikurung 

dengan kurungan serangga agar tidak dimangsa oleh predator atau parasitoid.  

 

Pemeliharaan predator E. furcellata 

 Imago predator E. furcellata di ambil dari lapangan dan dipelihara dengan 

memberi mangsa larva ulat api instar 4.  Imago dipelihara sampai menghasilkan 

generasi kedua yang siap digunakan untuk percobaan biologi predator. 

 Penelitian terhadap telur dilakukan dengan memelihara 50 butir telur yang 

baru diletakkan oleh serangga betina dewasa, di dalam 5 buah cawan petri 

(masing-masing cawan berisi 10 butir telur). Pengamatan dilakukan terhadap ciri-

ciri telur, ukuran dan daya tetas telur. 

 Penelitian terhadap stadia nimfa dilakukan dengan memelihara setiap ekor 

nimfa di dalam stoples plastik yang diberi mangsa larva ulat api instar 4 setiap 

hari.  Pengamatan terhadap 50 ekor nimfa meliputi stadia nimfa pada setiap instar, 

ukuran, ciri-ciri dan tubuh, gejala kerusakan dan aktivitas makan. 

 Penelitian terhadap imago dilakukan terhadap 25 pasang imago yang baru 

dihasilkan dari nimfa instar terakhir. Setiap pasang imago dipelihara dalam 

stoples plastik dan diberi mangsa ulat api instar 4 setiap hari.   

 Pengamatan meliputi lama stadia imago, ukuran dan ciri-ciri tubuh, saat 

pertama kali serangga meletakkan telur, jumlah telur yang dihasilkan selama 

hidupnya dan aktivitas makan serangga.  

 Data hasil pengamatan ditabulasi dengan menggunakan Program Excel dan 

ditampilkan secara Deskriptif. 

 

Percobaan 3. Uji kemampuan pemangsaan predator Eocanthecona fucellata 

asal Riau pada mangsa ulat api Setora nitens di laboratorium 

 

 Penelitian uji pemangsaan dan tanggap fungsional  Eocanthecona fucellata  

disusun dalam bentuk rancangan acak lengakap (RAL) dengan 5 (lima) perlakuan 

dan 6 (enam) ulangan. Adapun yang menjadi perlakuan adalah kerapatan predator 

Eocanthecona fucellata terhadap ulat api dengan perlakuan yaitu 1 ekor jantan, 1 

ekor betina, 1 pasang jantan dan betina, 2 pasang jantan dan betina dan 3 pasang 
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jantan dan betina Eocanthecona fucellata dilakukan pada dua kepadatan populasi 

ulat api S. nitens yaitu 5 dan 10 ekor. 

 Percobaan dilakukan di pertanaman kelapa sawit dengan menginfestasikan 

larva ulat api S. nitens instar 4  sesuai dengan kerapan mangsa 5 ekor dan 10 ekor 

per tanaman. Selanjutnya diinfestasikan imago predator E. furcellata sesuai 

dengan perlakuan yang ada. Selama percobaan dilaksanakan tanaman di sungkup 

dengan Kurungan Serangga agar serangga tidak keluar dari pertanaman kelapa 

sawit yang berumur 15 bulan. 

 Pengamatan dilakukan terhadap : 

1) Lama pencarian mangsa pertama, selang pencarian mangsa kedua dan 

berikutnya. 

2) Lama penanganan mangsa meliputi perilaku dan waktu yang dibutuhkan 

predator untuk menangani satu mangsa . 

a. Lama pemangsaan terhadap waktu yang meliputi jumlah pemangsaan 

diamati setiap 2 jam dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB pada semua 

populasi mangsa. 

3) Daya predasi Eocanthecona fucellata, diperoleh dengan cara menghitung 

jumlah ulat api yang berhasil dimangsa untuk setiap perlakuan predator 

selama pengamatan.  

 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara statistik menggunakan sidik 

ragam dan uji lanjut dengan Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada 

taraf 5%. 

4. Tanggap fungsional bertujuan untuk mengetahui tingkat predatisme 

Eocanthecona fucellata terhadap kepadatan mangsa. 

Model yang digunakan adalah : 

  

  
    

      
 

Keterangan : 

Y = Jumlah mangsa termangsa  

X   = Kepadatan populasi mangsa 

Tt = Jumlah waktu yang tersedia 

a = Laju (koefisien) pencarian mangsa 
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Th = Waktu yang diperlukan untuk menangani satu mangsa 

(Varley et al., 1974; Tarumingkeng, 1992). 
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IV. HASIL DAN PEMBAHSAN 

 

4.1 Percobaan I. Intensitas serangan ulat api Setora nitens dan kerapan 

populasi serangga predator Eocanthecona fucellata pada pertanaman 

kelapa sawit 

 

Intensitas serangan dan populasi hama ulat api dan predator Eocanthecona 

furcellata di Kabupaten Siak 

 Berdasarkan hasil pengamatan survei yang dilakukan di pertanaman kelapa 

sawit pada 2 kabupaten di Propinsi Riau terlihat bahwa tanaman kelapa sawit di 

Riau telah terserang hama ulat api Setora nitens.  Pengamatan yang dilakukan di 3 

kecamatan pada Kabupaten Siak terlihat pada Tabel 2 bahwa jumlah serangga per 

daun pelepah kelapa sawit berkisar 3,49 sampai dengan 3,78 per pelepah kelapa 

sawit dengan nilai rerata 3,58 ekor.  Keberadaan hama ulat api di lapangan sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan tanaman inang. Pembukaan kebun kelapa sawit 

secara besar besaran di Riau telah menyebabkan suplai makanan yang berlimpah 

terhadap hama dalam hal ini hama ulat api sehingga hama ulat api ini selalu 

menjadi persoalan dalam budidaya tanaman kelapa sawit.  

Tabel 2. Populasi hama ulat api Setora nitens di Kabupaten Siak 

Pengamatan 
Kec. 

Dayun 

Kec. Lubuk 

Dalam 

Kec. Kerinci 

Kanan 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah serangga 49 53 49 50,33 

Rerata/pelepah 3,49 3,78 3,49 3,58 

Intensitas serangan (%) 25,5 26,1 25,5 25,7 

 

 Rerata jumlah hama ulat api per pelepah daun tanaman kelapa sawit masih 

tergolong sedang dan belum melewati Ambang Ekonomi. Menurut Howart et. al. 

(2001) nilai Ambang Ekonomi ulat api adalah 10 ekor larva ulat api per pelepah 

daun sawit. Hasil pengamatan di lapangan pihak perkebunan atau petani akan 

mengendalikan hama ulat api apabila populasi hama telah melewati ambang 

ekonomi dan pengendalian yang biasa dilakukan oleh pihak perusahaan atau 

petani sawit dengan menggunakan insektisida kimia sintetis. 

 Serangan hama ulat api yang masih rendah menyebabkan intensitas 

serangan ulat api juga rendah yaitu berkisar 25,5-26,1. Tingkat intensitas serangan 

hama sangat dipengaruhi oleh kelimpahan hama di lapangan. Rerata intensitas 
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serangan hama ulat api di Kabupaten Siak adalah sebesar 25,7% sehingga belum 

perlu dilakukan pengendalian secara kimia sintetis namun harus dilakukan 

monitoring hama secara berkala agar populasi hama tidak melewati Ambang 

Ekonomi. 

Serangan ulat api pada pertanaman kelapa sawit dapat menyebabkan 

kerusakan pada daun tanaman kelapa sawit dengan gejala daun melidi sehingga 

mempengaruhi terhadap proses fotosintesis tanaman yang berujung penurunan 

produksi tanaman pada panen berikutnya. Sesuai dengan pendapat Taftazani 

(2006) serangan ulat api S. nitens menyebabkan proses fotosintesis terganggu 

sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit. 

Pahan (2008) menyatakan bahwa serangan ulat api S. nitens berdampak pada 

penurunan produksi hingga 70% pada 1 kali serangan dan 93% pada serangan 

kedua dalam tahun yang sama (Pahan, 2008).
 

                          
Gambar 5. Gejala kerusakan tanaman kelapa sawit akibat serangan hama ulat api 

  

Hasil pengamatan kelimpahan populasi predator hama ulat api pada 

pertanaman kelapa sawit di tiga kecamatan di Kabupaten Siak terlihat pada Tabel 

2 bahwa  predator ulat api Eocanthecona furcellata ditemukan pada hama ulat api 

yang menyerang pertamaman kelapa sawit di Kabupaten Siak.  Predator  hama 

ulat api hanya ditemukan di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Kerinci 

Kanan sedangkan di Kecamatan Dayun tidak ditemukan predator. Keberadaan 

predator cukup berlimpah di Kecamatan Lubuk Dalam (12 ekor). Rerata populasi 

Eocanthecona furcellata pada pertanaman kelapa sawit masih tergolong rendah 
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yaitu 0,30 per pelepah, artinya dalam 3 pelepah daun kelapa sawit ditemukan 1  

ekor predator Eocanthecona furcellata (Gambar 2) 

                          
Gambar 6.  Eocanthecona furcellata predator hama ulat api pada tanaman kelapa  

                  Sawit 

 

Jumlah populasi predator Eocanthecona furcellata di lapangan 

dipengaruhi oleh jumlah makanan yang tersedia dan cara pengendalian yang 

dilakukan oleh petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit lebih memilih 

menggunakan insektisida kimia dibandingkan dengan menggunakan cara biologi. 

Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (2011) pengendalian yang umum 

dilakukan petani untuk menekan populasi hama ulat api pada tanaman kelapa 

sawit adalah menggunakan insektisida kimia sintetis berbahan dari golongan 

piretroid antara lain deltametrin dan sipermentrin. Hal ini dikarenakan insektisida 

kimia mudah didapat dan lebih cepat dalam membunuh hama sasaran. Akan tetapi 

dampak insektisida kimia sangat merusak, diantaranya matinya musuh alami di 

lapangan (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 1989). Populasi predator 

Eocanthecona furcellata di Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 3. 

 Tabel 3. Populasi predator Eocanthecona furcellata di Kabupaten Siak 

Pengamatan 
Kec. 

Dayun 

Kec. Lubuk 

Dalam 

Kec. Kerinci 

Kanan 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah E. furcellata 0 12 1 4,33 

Rerata/pelepah 0 0,85 0,07 0,30 

Intensitas serangan (%) 25,5 26,1 25,5 25,7 
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Intensitas serangan dan populasi  hama ulat api dan predator Eocanthecona 

furcellata di Kabupaten Kampar 

Hasil pengamatan kelimpahan populasi hama ulat api di Kabupaten 

Kampar terlihat pada Tabel 4 bahwa rerata jumlah hama ulat api per pelepah daun  

kelapa sawit adalah 3,88 dengan angka kisaran per kecamatan 1,57 – 7,24.  Nilai 

ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kaputen Siak bahkan satu kecamatan di 

Kabupaten Kampar  jumlah serangga per pelepah adalah 7,24.  Kondisi populasi 

hama ulat api yang cukup tinggi ini mengharuskan pengelola kebun untuk 

melakukan monitoring secara terjadwal agar populasi hama tidak melewati nilai 

Ambang Ekonomi. Agar populasi hama tidak melewati ambang ekonomi maka 

serangga hama ulat api dapat dilakukan pengendalian dengan menggunakan 

musuh alami yiatu dengan menggunakan predator Eocanthecona furcellata. 

Kemampuan memangsa tiap imago E. furcellata terhadap ulat api adalah 1 larva 

ulat api per hari (Susanto dan Dongoran, 2009).  

Purnomo (2009) bahwa strategi dalam pengendalian hama terpadu 

diantaranya konservasi musuh alami. Artinya musuh alami yang ada dilapangan 

perlu dikonservasi dan dijaga keberadaannya dengan meminimalisasi penggunaan 

pestisida kimia. 

Tabel 4. Populasi hama ulat api di Kabupaten Kampar 

Pengamatan 
Kec. 

Per. Raja 

Kec. 

Tambang 

Kec. Siak 

Hulu 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah serangga 101,33 22 40 54,44 

Rerata/pelepah 7,24 1,57 2,85 3,88 

Intensitas serangan (%) 32,1 25 25 27,3 

 

 Jumlah predator Eocanthecona furcellata yang di dapat pada 3 kecamatan 

di Kabupaten Kampar (0,01 per pelepah) masih tergolong rendah. Diduga aplikasi 

insektisida kimiawi sintetis telah menyebabkan kematian terhadap serangga 

predator karena hama dan predator berada dalam kelompok taksonomi yang sama. 

Menurut Sudharto (1991) hanya 40% perkebunan kelapa sawit yang 

mengandalkan pengendalian hama secara biologi, terutama perkebunan swasta. 

Oleh karena itu penggunaan predator Eocanthecona furcellata merupakan solusi 

yang arif dan bijak untuk direkomendaikan dalam mengendalikan hama ulat api. 
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Tabel 5. Populasi predator Eocanthecona furcellata di Kabupaten Kampar 

Pengamatan 
Kec. 

Per. Raja 

Kec. 

Tambang 

Kec. Siak 

Hulu 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah E. furcellata 0,66 0 0 0,22 

Rerata/pelepah 0,04 0 0 0,01 

Intensitas serangan (%) 32,1 25 25 27,3 

 

 Jumlah predator  hama ulat api Eocanthecona furcellata di  Kabupaten 

Kampar dari 3 kecamatan yang diamati lebih rendah (0,01 per pelepah) apabila 

dibandingkan dengan Kabupaten Siak (0,03 per pelepah). Hal ini  sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan hama ulat api sebagai mangsa dari predator 

Eocanthecona furcellata. Menurut Untung (1993) bahwa kelimpaham musuh 

alami sangat dipengaruhi oleh keberadaan mangsa atau inangnya. Pada 

kecamatanTambang dan Kecamatan Siak Hulu tidak ditemukan predator hama 

ulat api yang merupakan musuh alami dari hama ulat api.  

 

4.2. Porcobaan 2. Biologi predator Eocanthecona furcellata asal Riau pada 

berbagai serangan mangsa di laboratorium. 

 

Biologi predator Eocanthecona furcellata asal Riau masih dalam tahap 

pengerjaan di laboratorium. Data yang diperoleh adalah lama stadia imago jantan 

dan betina. Berdasarkan hasil penelitian di laboratorium bahwa lama stadia imago 

jantan dan betina sama yaitu 27 hari di laboratorium (Tabel 6. Makanan yang 

diberikan dalam merearing Eocanthecona furcellata adalah larva semut rangrang 

yang dikenal sebagai Kroto (Oecophylla smaragdina). Jumlah serangga yang 

diamati adalah 7 ekor yang terdiri dari 3 ekor jantan dan 4 ekor betina. 

 
Gambar 7. Imago Eocanthecona furcellata sedang memangsa kroto 
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Tabel 6. Lama stadia imago Eocanthecona furcellata di laboratorium 

  Stadia  Lama hidup (hari) 

Imago Jantan  27  

Imago Betina 27  

 

Lama stadia imago di laboratorium dipengaruhi oleh kotak perearingan 

yang digunakan. Sebab tahap pertama penelitian ada 39 imago Eocanthecona 

furcellata yang diamati, tetapi rerata umur imago hanya bertahan 10 hari di 

laboratorium. Wadah yang digunakan sirkulasi udaranya harus baik dan tidak 

kedap udara (Gambar 7).  

 
Gambar 8. Kotak perearingan yang digunakan 

Pada tahap pertama penelitian dengan jumlah imago Eocanthecona 

furcellata 39 ekor tidak menghasilkan telur. Hal ini diduga kondisi lingkungan 

yang belum cocok dengan perkembangan Eocanthecona furcellata. Pada tahap 

kedua pada kotak perbanyakan diberi tanaman hidup agar seperti kondisi alami 

(Gambar 6). Tanaman hidup di kotak perbanyakan berfungsi untuk peletakan telur 

serangga dan menjaga kelembaban pada kotak perbanyakan. 

Tahap kedua penelitian imago yang didapat dilapangan berjumlah 4 ekor 

betina. Jumlah telur yang dihasilkan 44 butir dari 2 kelompok telur pada 1 imago 

(Tabel 7). Sedangkan 3 imago lainnya tidak menghasilkan telur sampai imago 

tersebut mati. 
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Tabel 7.  Kemampuan menghasilkan telur  

 Imago Jumlah Telur (Butir) 

Imago 1 44 

Imago 2 0 

Imago 3 0 

Imago 4 0 

 

Imago 1 dapat memghasilkan telur 44 butir dari 2 kelompok telur yang 

diletakkan. Sampai pengamatan 21 hari telur belum memperlihatkan kondisi 

menetas. Hal ini diduga ada faktor linggkungan yang belum mendukung untuk 

menetasnya telur di laboratorium. Sebab menurut Chan (2012) bahwa masa 

inkubasi telur Eocanthecona furcellata 4-8 hari. Hal ini menjadi tantangan bagi 

peneliti untuk mencari solusi agar telur yang dihasilkan oleh imago dapat 

menetas. Salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah dengan merearing 

serangga predator pada kondisi ruangan yang dapat dikontrol suhu dan 

kelembabannya. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. 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. 

2. Kerapatan predator Eocanthecona furcellata masih tergolong rendah untuk 

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

3. Predator Eocanthecona furcellata dapat hidup di laboratorium dengan 

kroto sebagai makanannya namun telur yang dihasilkan belum mampu 

menetas sampai 21 hari pengamatan. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan pengaturan suhu dan kelembaban untuk mendukung 

keberhasilan perbanyakan predator Eocanthecona furcellata di laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad M, 1996. Potential estimation of the predatory bug Eocanthecona 

furcellata (wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) against popular 

defoliator Clostera cureata (Lepidoptera: Notodontidae). Annal of 

forestry 4: 133-138. 

 

Altieri MA, Whitcomb WH. 1979. The potential use of weeds in the 

manipulation of beneficial insect. Hort Sci 14(1):12–18 

 

Anonim. 2011. Ulat Api. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25020/ 

2011%Tinjauan%pustaka/Chapter%20II.pdf. Diakses pada tanggal 23 

Oktober 2012. 

 

Arifin, 1999. Teknik Produksi dan Pemanfaatan Musuh Alami dalam 

Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan. Balai Penelitian 

Bioteknologi Tanaman Pangan. Bogor. 

 

Azmaniar, Bhakti D, Indriatno I. 2000. Biologi andrallus spinidens (F) 

(Hemiptera: Pentatomidae), sejenis pemangsa ulat grayak Spodoptera 

litura (Lepidoptera: Noctuidae) pada tanaman kedelai. Jurnal Penelitian 

Pertanian (Indonesia) 19(1): 21-30. 

 

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2012. Riau Dalam Angka 2012. Badan 

Pusat Statistik Provinsi Riau. Pekanbaru. 

 

Chan. R. 2012. Uji daya pemangsaan predator Eocanthecona furcellata 

terhadap larva Sethotosea asigna di tanaman kelapa sawit. Skripsi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. 

(Tidak dipublikasikan). 

 

Dadang dan D. Prijono. 2008. Insektisida Nabati. Departemen Proteksi 

Tanaman. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Debach, P. 1974. Biological Control by Natural Enemies. London. Cambridge 

University Press. 

 

Djamin, Arifin. 1994. Pembiakan Massal Eocanthecona furcellata (Wolff) 

(Hemiptera: Pentatomidae) Predator Ulat Pemakan Daun Kelapa 

Sawit. Proyek Pembangunan. Penelitian Pertanian Nasional PPKS. 

Medan. 

 

Desmier de Chenon, R. 1989. Summary of Technical Assistance Activities in 

Crop Protection of The Marihat Oil Palm Research Center. Pusat 

Penelitian Marihat. 

 



38 

 

Desmier. 1999. Introduction to Ecological Biochemical. 2nd Edition. Academic 

Press. London. 278p. 

 

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 1989. Penanganan Pestisida untuk 

Pertanian Tanaman Pangan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Jakarta. 

 

Hagen, K. S., Bombosch S, McMutry JA. 1976. Biologi dan dampak predator. 

Di dalam: Mangoendiharjo S, penerjemah; Huffaker CB, Messenger PS, 

editor. Jakarta: UI Press. Terjemahan dari: Theory and Practice of 

Biological Control. 

 

Hagen, K. S., Mills NJ, Gordh G, McMutry JA. 1999. Terrestrial Arthropod 

Predators of Insect and Mite Pests. Di dalam; Bellows TS, Fisher TW, 

editor. Handbook of Biological Control: Principles and Applications of 

Biological Control. Academic Press. 

 

Herlinda S. 2000. Analisis komunitas antropoda predator landsekap 

persawahan di daerah Cianjur, Jawa Barat [disertasi]. Bogor: Program 

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 

 

Huffaker, C.B. dan P.S. Messenger. 1989. Theory and Practice of Biological 

Control. Academic Press, Inc. Ltd. London. Hal 352. 

 

Kalshoven, L.G.E. 1981. The Pest of   Crop Indonesia. Revised and translated 

by P.A van der laan. PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. 

 

Lubis A.U. 2008. Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Indonesia Edisi 2. 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan 

 

Morris, H. And D. F. Waterhouse 2001. The Distribution and Important of 

Arthropod Pest and Weeds of Agriculture In Myanmar. ACIAR 

Monograph no. 67, Hal 73 

 

Natawigena H. 1993. Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman. Trigenda Karya. 

Bandung 

 

Newsom, L. D. 1974. Predator – Insecticide Relantionship. 13 – 23 in H.C. 

chiang (ed). Recent Advances in Research on Insect Pests in North 

America. Entomophage, Memoire Hors Serie no. 7, 1974   

 

Nyunt. 2008.  Impact Of Planting Dates On The Populations of Cotton Pests 

and Natural Enemies In Myanmar. M.sc.agr. Thesis at Georg-August-

University, Goettingen. German. 

 

Pahan I. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari 

Hulu Hingga Hilir. Penebar Swadaya. Jakarta 



39 

 

Pardede, Dj., dan Christa, U. G. 1997. Pembiakan Massal Eocanthecona 

furcellata dan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Ulat Pemakan 

Daun Kelapa Sawit. Proyek Penelitian dan Pengembangan. Assosiasi 

Penelitian Perkebunan Indonesia. PPKS. Medan. 

 

Prijono D. 1999. Prinsip-Prinsip Uji Hayati. Bahan Pelatihan Pengembangan 

dan Pemanfaatan Insektisida Alami. Pusat Pengendalian Hama Terpadu. 

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

 

Pristiarini. 2011. Pengenalan Hama Penting Jagung, Pisang, Mangga, dan 

Kelapa. Http://Wanty-Pristiarini.Blogspot.Com/2012/01/Laporan-5.Html.     

Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012. 

 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 2011. Setora nitens Walker. Jurnal Info OPT. 

Volume H-0005: 1-4. 

 

Purnomo. H. 2009. Pengantar pengendalian Hayati. Andi Offset. Yogyakarta. 

 

Putra M.A. 2012. Hama Ulat Api ( Darna trima Moor ) pada  Kelapa Sawit      

(Elaeis guineensis Jacq). http://Muklis-Adi-PutraTbg.Blogspot.Com/2012 

/Ulat-Api-Pada-Kelapa-Sawit.Hmtl. Diakses pada tanggal 22 Oktober 

2012. 

 

Sosromarsono S. 1999. Pengendalian hayati: perkembangan dan tekniknya 

dalam sistem pengendalian hama terpadu. Lokakarya dan seminar 

nasional pengendalian hayati, Pusat Studi Pengendalian Hayati UGM, 

Yogyakarta 12-13 Juli 1999. 19 hlm. 

 

Sastrosayono S. 2003. Budidaya Kelapa Sawit. Agromedia Pustaka. Jakarta 

 

Sipayung, A.,R. Desmier de Chenon and Sudharto Ps. 1989. Natural enemiesof 

Leaf – Eating Lepidoptera in Oil Palm Plantation, North Sumatera, in 

symposium on Biologycal Control of Pest In Tropical Agricultural 

Ecosystem, Bogor. Biotrop Special Publication, 36: 99-121. 

 

Sipayung, A., 1990. Eocanthecona – Cantheconidea (Asopinae – Pentatomidae 

– Hemiptera). Sarana Pengendali Hama Bioogis di Perkebunan 

Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit Marihat. Sumatera Utara.  

 

Sipayung, A, Sudharto Ps., A.U. Lubis and R. Desmier de Chenon. 1991. Status 

of Biological Control in Oil Palm Plantations in Indonesia. Pertemuan 

Tekhnis Kelapa Sawit Puslitbun Marihat. Hal 12.  

 

Sudharto Ps. 1991. Hama Tanaman Kelapa Sawit dan Cara Pengendaliannya. 

Pusat Penelitian Perkebunan Marihat. Pematang Siantar. Indonesia. 

 

Sunarko. 2009. Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan 

Sistem Kemitraan. PT. Agromedia Pustaka. Jakarta 

http://muklis-adi-putratbg.blogspot.com/2012%20/
http://muklis-adi-putratbg.blogspot.com/2012%20/


40 

 

Susanto. A dan Dongoran A, P. 2009. Kemampuan Eocanthecona furcellata 

(Wolff) dalam memangsa Ulat Api di Perkebunan kelapa Sawit; 

Strategi Perlindungan Tanaman menghadapi Perubahan Iklim Global 

dan Sistem Perdagangan Bebas. Dalam Seminar Nasional Perlindungan 

Tanaman. 

 

Syakir M. 2010. Budidaya Kelapa Sawit. Aska Media. Bogor. 

 

Taftazani. 2006. Identifikasi ulat pemakan daun kelapa sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) di PT. Eka Dura Indonesia Kecamatan Kunto 

Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi Fakultas Pertanian. 

Universitas Riau, Pekanbaru (Tidak dipublikasikan). 

 

Tarumingkeng R.C. 1992. Insektisida: Sifat, Mekanis Kerja dan Dampak 

Penggunaannya. Kanisius. Yogyakarta.  

 

Tim Bina Karya Tani. 2009. Seri Budidaya Tanaman Kelapa Sawit. CV. 

Yrama Widya. Bandung. 

 

Varley, G.C., G.R. Gradwell & M.P. Hassel. 1974. Insect Population Ecology 

and Analytical Approach. Blackwell Scientific Publications. Oxford, 

London. pp. 176-178.   

 

Wardhana, S. 2004. Biologi predator Andrallus spinidens (F,) (Hemiptera: 

Pentatomidae) pada tiga jenis mangsa (Skripsi). Bogor: Institut 

Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian, Departemen Hama dan Penyakit 

Tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Lampiran 1. Biodata peneliti 

1. Ketua peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) DR. Rusli Rustam, SP, MSi 

2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

3 Jabatan Struktural Ketua Jurusan Agroteknologi 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 196911111999031010 

5 NIDN 0011116901 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Batusangkar, 11 November 1969 

7 Alamat Rumah Jl. Taman Karya XIV. Perumahan Citra 

Kencana Blok A No. 2 Kelurahan Tuah 

Karya, Kec. Tampan,   Pekanbaru. 

8 Nomor Telepon/Faks/HP 081319126369 

9 Alamat Kantor Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang 

Baru Pekanbaru 

10 Nomor Telepon/Faks/HP 0761-63270/0761-63270 

11 Alamat e-mail rusli69@yahoo.co.id 

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan 30 

13 Mata Kuliah yg Diampu 

1. Dasar dasar Perlindungan Tanaman 

2. Pengendalian Hama Terpadu 

3. Pengendalian Hayati dan Pengelolaan 

Habitat 

4. Hama, Penyakit Tanaman Pangan 

dan Hortikultura 

5. Pestisida dan Aplikasi 

6. Teknologi Perlindungan Tanaman 

7. Ilmu Hama Tumbuhan (S2) 

8. Metode Ilmiah 

 

B. Riwayat Pendidikan 

  S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

 UNAND,PADANG IPB, BOGOR IPB, BOGOR 

Bidang Ilmu Hama dan Penyakit 

Tumbuhan 

 Entomologi  Entomologi 

Tahun Masuk-Lulus 1989 – 1993 2000 – 2002  2004 - 2009 

Judul 

Skripsi/Thesis/Disertasi 

 Biologi Aphis glycines 

Matsumura 

(Homoptera:Aphididae) 

pada beberapa tingkat 

umur tanaman kedelai 

(Glycinex max (L) 

Merril) 

 Biologi Opius sp 

(Hymenoptera: 

Braconidae) parasitoid 

lalat pengorok daun 

kentang 

Studi lalat 
pengorok daun  

Liriomyza spp.  

pada pertanaman 

bawang  daun, dan   

parasitoid opius 

chromatomyiae                                                

belokobylskij & 

wharton  

(Hymenoptera: 

braconidae) 

mailto:rusli69@yahoo.co.id


42 

 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Ir. Usra Syam 

Ir. Suardi Gani, MS 

Prof. Aunu Rauf 

Dr. Nina Maryana 

Prof. Aunu 

Rauf 

Dr. Nina 

Maryana 

Dr. Pudjianto 

Dr. Dadang 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun 

Terakhir   

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi   

     

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2014 Ketua Peneliti Uji beberapa 

konsentarsi ekstrak tepung 

daun sirih hutan (Piper 

aduncum L. ) dalam 

mengendalikan ulat 

penggerek tongkol jagung 

Helicoverpa armigera 

Hubner 

(Lepidoptera:Noctuidae) 

pada tanaman jagung manis  

PNBP Fakultas 

Pertanian UR 

7.500.000 

 2014 Anggota peneliti 

Pengendalian hama non 

Kimia Menunjang 

Pengelolaan Lngkungan 

Berkelanjautan 

PNBP UNRI 10.000.000 

2 2013 Ketua Peneliti Pemanfaatan 

limbah kelapa sawit sebagai 

bahan baku asap cair (cuka 

kayu) untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani kebun 

kelapa sawit 

 

 

MP3EI-DIKTI 160.000.000 

3 2013 Ketua Peneliti Pemanfaatan 

sirih hutan tumbuhan lokal 

Riau sebagai insektisida 

botani dalam Pengendalian 

Hama terpadu kutu daun 

pada tanaman cabai 

HIBAH 

BERSAING 

DIKTI 

45.000.000 

4 2012 Ketua Peneliti Pemanfaatan 

limbah kelapa sawit sebagai 

bahan baku asap cair (cuka 

kayu) untuk meningkatkan 

MP3EI-DIKTI 145.000.000 



43 

 

kesejahteraan petani kebun 
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 Vol XXII no. 3 

Desember 2007. 

 

 Jurnal 

Dinamika 

Pertanian 

 

7 Rustam R, Rauf A, Maryana N, 

Pudjianto,  Dadang. 2007.  

 

Lalat pengorok daun dan parasitoidnya 
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Barat 

Vol. 8 No. 2 

November 2007 

Jurnal 

Manggaro, 

Jurusan HPT  

Faperta 

Unand 

8 Rustam R.  2006.   

 

Pengaruh instar larva pengorok daun 

kentang terhadap perkembangan biologi 

Opius sp. (Hymenoptera: Braconidae).   

Vol. 2 (1): 31-39. 
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1 Seminar Nasional BKS-PTN 

Wilayah Barat 2012 

Rustam R, Laoh H, 

Kusliani. 2012 

 

Dinamika populasi 

Liriomyza sativae 

Blanchard (Diptera: 

Agromyzidae) dan 

parasitoid Hemiptersenus 

varicornis (Girault) 

(Hymenoptera: Eulopidae) 

pada tanaman caisim 

(Brassica chinensis) 

Medan, 3-5 
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2  Seminar Nasional BKS-PTN 

Wilayah Barat  2011 
 

 

Rustam R, Nuryanto A, 

Laoh H, 2011.  

 

Uji beberapa Konsentrasi 

Ekstrak Daun Sirih Hutan 

(Piper aduncum L. ) untuk 

Mengendalikan Hama 

Kutu Putih Paracoccus 

marginatus (Hemimptera: 

Pseudococcidae).  

Palembang. 

Mei 2011. 

 

 

3 Seminar Nasional BKS-PTN 

Wilayah Barat  2010 
 

 

Rustam R, Rauf A, 

Maryana N, Pudjianto & 

Dadang. 2010.  

 

Dinamika populasi 

Liriomyza spp. (Diptera: 

Agromyzidae) dan 

parasitoidnnya pada dua 

varietas tanaman bawang 

daun (Allium fistulosum L.) 

 

 

Bengkulu, 

Mei 2010 

4 Seminar Nasional BKS-PTN 

Wilaya Barat 2009 

 

Rustam R, Rauf A, 

Maryana N, Pudjianto, 

Dadang, 2009 

 

Aplikasi Beberapa Jenis 

Insektisida untuk 

Mengendalikan Lalat 

Banten, Juni 

2009. 
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Pengorok Daun dan 

Pengaruh Sampingnya 

terhadap Parasitoid.  

5 Seminar Nasional V Perhimpunan 

Entomologi Indonesia Cabang 

Bogor: Pemberdayaan 

Keanekaragaman Serangga untuk 

Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat. 2008 

Rustam R, Rauf A, 

Maryana N, Pudjianto & 

Dadang. 2008.  

 

Lalat pengorok daun dan 

parasitoidnya pada 

pertanaman sayuran 

dataran tinggi di 

Kabupaten Cianjur dan 

Bogor, Jawa Barat.   

LIPI 

Cibinong, 

Bogor, 18-

19 Maret 

2008 

 

6 Seminar Nasional Pekan Kentang 

2008 

Rustam R, Rauf A, 

Maryana N, Pudjianto, 

Dadang. 2008.  

 

Studi Parasitoid Opius 

chromatomyiae 

Belokobylskij and Wharton 

(Hymenoptera: 

Braconidae) Sebagai 

Agens Pengendalian 

Hayati Lalat Pengorok 

Daun Kentang 

 Lembang 20 

s/d 21 

Agustus 

2008. 

 

 

7 Workshop IPM CRSP 2008 

 

 

Rustam R, Pudjianto, 

Maryana N, Rauf A, 

Shepard M, Hamming M, 

2008 

 

Biologi of Opius 

chromatomyiae 

(Hymenoptera: 

Braconidae) An 

increasingly Important 

Parasitoid of Leafminers in 

West Java, Indonesia.  

Philipina, 

Mei 2008  

 

 

8 Seminar Nasional Konservasi 

Serangga. Konservasi Serangga 

pada Bentangan Alam Tropis; 

Peluang dan Tantangan.  

Rustam R.  2007.   

 

Pengaruh instar larva 

pengorok daun kentang 

terhadap perkembangan 

biologi Opius sp. 

(Hymenoptera: 

Braconidae).   

 

 

 Bogor, 27-

30 Januari 

2007. 
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G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun 
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No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

 Penuntun Praktikum 

Pestisida dan Aplikasi 

2014 25 Laboratorium 

Hama 

Tumbuhan 

Fakultas 

Pertanin UR 

1 Penuntun Praktikum 

Teknologi Perlindungan 

Tanaman  

2011 36 Laboratorium 

Hama 

Tumbuhan 

Fakultas 

Pertanian UR 

 

  

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir  (dari pemerintah, 

asosiasi atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan  Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1 Dosen Berprestasi I Fakultas Pertanian UNRI 2010 

2 Dosen Berprestasi III Universitas Riau 2010 
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NIP : 19720629 200812 1 001 

NIDN : 0029067207 

Tempat/Tanggal lahir     : Pujud, RokanHilir 29 Juni 1972 

Bidang keahlian : Genetika Molekuler,Botani Tanaman 

Ekonomi,Pemuliaan Tanaman Lanjutan 

Kantor/Unit kerja : Jurusan Biologi FMIPA  

Universitas Riau 

Alamat kantor    : Jurusan Biologi FMIPA  

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas  

Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 
Telp kantor : (0761) 63273 

Alamat email : hermansyahdan@ymail.com 

 

Pendidikan: 
1980 – 1986        SDN 011 Negeri Pujud, Bengkalis 

1986 – 1989       SMP Negeri Pujud, Bengkalis 

1989 – 1992        SPP-SPMA Pekanbaru DAERAH RIAU 

1992 – 1997   Budidaya Pertanian Universitas Islam Riau (1997)  

Judul skripsi: Pemberian Dosis Gandasil D terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil  Paprika (Casicum annum var 

Grosum L).   

1998 – 2002       Strata 2 dan (Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)  
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ABSTRAK 

Pembukaan areal kelapa sawit secara luas dapat menyebabkan 

ketersediaan makanan  yang berlimpah bagi hama, sehingga hama ulat api 

Setora nitens  selalu menjadi masalah dalam budidaya tanaman kelapa sawit. 

Aplikasi insektisida kimiawi sintetis dalam mengendalikan hama ulat di pada 

pertanaman kelapa sawit telah banyak menyebabkan dampak negatif, maka 

penggunaan musuh alami dalam hal ini predator merupakan solusi yang arif 

dan bijaksana. Penelitian dilaksanakan di sentra pertanaman sawit di Riau 

dan Laboratorium hama dan UPT percobaan Fakultas Pertanian Riau sejak 

bulai April sampai dengan bulan September 2016. Penelitian dilakukan 

dengan metode survei dan pengambilan sampel dilakukan secara proporsive 

sampling dengan mengambil data pada 3 kecataman di Kabupaten Siak dan 

Kampar. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan tanaman kelapa sawit 

di Kabupaten Siak dan Kampar telah terserang hama ulat Api Setora nitens 

dengan tingkat kelimpahan populasi sedang (3,58 dan 3,88 serangga hama 

per pelepah).  Predator Eocanthecona furcellata ditemukan menyerang hama 

ulat api di lapangan namun populasinya masih rendah yaitu 1 ekor per 3 

pelepah daun tanaman sawit.  

 

Kata kunci: Ulat api, kelimpahan, predator, Eocanthecona furcellata 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan salah satu 

tanaman komoditas perkebunan andalan di Indonesia yang memiliki prospek yang 

baik untuk dikembangkan. Minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk keperluan 

pangan dan nonpangan. Keperluan pangan, minyak sawit digunakan sebagai 

bahan pembuat minyak goreng, mentega dan pembuatan asam lemak. Keperluan 

nonpangan, minyak sawit digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, deterjen, 

surfaktan, pelumas, bahan bakar diesel dan bahan kosmetik (Sunarko, 2009). 
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Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2012) mencatat adanya peningkatan 

luas areal kelapa sawit di Provinsi Riau.  Pada tahun 2011 luas areal pertanaman 

kelapa sawit di Provinsi Riau telah mencapai 2.256.538 ha dengan produksi 

minyak sawit sebesar 6.932.572 ton. 

Budidaya kelapa sawit masih terkendala masalah serangan hama. Salah 

satu hama yang menyerang kelapa sawit yaitu hama ulat api. Ulat api merupakan 

salah satu hama utama pada tanaman kelapa sawit dan termasuk dalam kelompok 

Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) yang menyerang pada tanaman 

belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Serangan ulat api 

ini dapat terjadi pada daun muda dan daun tua (Lubis, 2008).  

Ulat api Setora nitens merupakan UPDKS yang dominan ditemukan di 

perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Ulat api Setora nitens menyerang 

tanaman kelapa sawit dengan memakan daun sehingga daun rusak dan hanya 

tinggal lidinya saja. Serangan ulat api Setora nitens menyebabkan proses 

fotosintesis tanaman kelapa sawit akan terganggu yang berpengaruh pada 

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

api Setora nitens dapat menyebabkan kehilangan daun (defolasi) yang mencapai 

100% pada tanaman menghasilkan (TM) yang berdampak pada penurunan 

produksi hingga 70% pada 1 kali serangan dan 93% pada serangan kedua dalam 

tahun yang sama (Pahan, 2008). 

Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani untuk menekan populasi 

hama ulat api pada tanaman kelapa sawit adalah menggunakan insektisida kimia 

sintetis. Insektisida kimia sintetis yang sering digunakan adalah berbahan aktif 

dari golongan piretroid antara lain deltametrin dan sipermetrin (Pusat Penelitian 

Kelapa Sawit, 2011). Ketergantungan petani terhadap penggunaan insektisida 

kimia sintetis tidak terlepas dari beberapa kelebihan insektisida kimia sintetis 

antara lain: pengendalian secara kimia lebih praktis, lebih cepat dan lebih efisien 

dari segi ekonomi dan waktu (Dadang dan Prijono, 2008). Penggunaan insektisida 

kimia sintetis yang secara terus menerus dan tidak bijaksana dapat menimbulkan 

dampak negatif antara lain: terjadi resistensi hama, resurjensi hama, matinya 

musuh alami, menimbulkan residu dan pencemaran lingkungan (Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, 1989). 
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Ketergantungan petani menggunakan insektisida kimia sintesis perlu 

dikurangi sehingga diperlukan alternatif pengendalian yang ramah lingkungan. 

Alternatif pengendalian yang ramah lingkungan adalah pengendalian secara biolgi 

dengan pemanfaatan musuh alami. Dalam pengendalian hama terpadu (PHT) 

pemanfaatan musuh alami merupakan ujung tombak dalam pengendalian hama, 

salah satunya adalah penggunan predator.  

Serangga predator adalah serangga yang memangsa serangga lainnya yang 

dapat menyebabkan kematian serangga mangsanya. Menurut Pardede dan Christa 

(1997) Eocanthecona furcellata merupakan predator serangga hama ulat api 

Setora nitens pada tanaman kelapa sawit. Nyunt (2008) juga melaporkan bahwa 

predator E. furcellata telah digunakan untuk mengendalikan ulat Helicoverpa 

armigera Hubner (Lepidoptera : Noctuidae) di perkebunan kapas di Myanmar 

E.furcellata juga digunakan untuk mengendalikan hama Plutella xylostella 

Linnaeus (Lepidoptera : Plutellidae) di pertanaman kubis dan brokoli di Myanmar 

(Morris dan Waterhouse 2001). 

Serangga predator ini memiliki kemampuan memangsa beberapa jenis ulat 

dari Ordo Lepidoptera. Di Myanmar dilaporkan E. furcellata mampu memangsa 

hama ulat di tanaman kubis, sayur-sayuan dan kapas. Larva yang dimangsa pada 

tanaman kapas adalah Helicoverpa armigera, pada tanaman kubis Plutella 

xylostella (Nyunt, 2008). Aplikasi serangga E. furcellata sebagai agens 

pengendali biologi di lapangan untuk pengendalian ulat api di perkebunan kelapa 

sawit belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

Biologi dan Ekologi  sebagai pengendali ulat api di perkebunan kelapa sawit. 

Pemanfaatan musuh alami lokal merupakan kunci keberhasilan dalam 

pengendalian hayati dalam hal ini pengendalian hayati ulat api dengan 

menggunakan predator.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tingkat serangan ulat api 

S. nitens dan kelimpahan populasi predator E. furcellata di pertanaman kelapa 

sawit di Riau.  
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan dan  UPT 

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

Penelitian Lapangan dilaksanakan di Perkebunan kelapa  Sawit memperlihatkan 

serangan ulat api Setora nitens  Penelitian akan dilaksanakan dari bulan April – 

September 2016. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perkebunan kelapa sawit di  Kabupaten Siak. 

dan Kabupaten Kampar yang merupakan sentra perkebunan kelapa sawit di Riau. 

Masing masing kabupaten dipilih 3 kecamatan dan tiap kecamatan dipilih 3 desa.. 

Masing masing desa ditentukan lahan seluas 1 hektar secara porposive sampling 

untuk menghitung  tingkat serangan hama ulat api dan kelimpahan predator E. 

furcellata pada pertanaman sawit.  

Jumlah tanaman per hektarnya adalah 143 tanaman dan jarak tanam 9 × 9 

× 9 m.  Kebun kelapa sawit ini digunakan sebagai lokasi penelitian yang 

ditentukan secara Porposive Sampling.  Setiap 1 Ha  akan diambil 10% dari total 

populasi tanaman (143 tanaman) untuk dijadikan sebagai tanaman sampel. 

Penentuan tanaman sampel dilakukan secara Transek, dimana jarak antar tanaman 

dalam barisan berselang 3 pohon dan jarak antar baris 6 pohon  

Larva ulat api diambil dari pelepah kelapa sawit pada tanaman sampel. 

Pengambilan pelepah daun dilakukan dengan menggunakan alat panen kelapa 

sawit (egrek atau dodos),  kemudian seluruh larva S nitens pada pelepah 

dimasukkan ke dalam kotak kardus yang telah dilobangi dan ditutup dengan kain 

kasa. Larva S. nitens yang di telah dikoleksi langsung dibawa ke laboratorium dan 

dilakukan perhitungan kelimpahan populasi.  Perhitungan kelimpahan predator 

dilakukan sebelum  pelepah daun sawit diturunkan. 
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HASIL DAN PEMBAHSAN 

 

Tingkat Serangan Ulat Api  dan Predator di Kabupaten Siak 

 Berdasarkan hasil pengamatan survei yang dilakukan di pertanaman kelapa 

sawit pada 2 kabupaten di Propinsi Riau terlihat bahwa tanaman kelapa sawit di 

Riau telah terserang hama ulat api Setora nitens.  Pengamatan yang dilakukan di 3 

kecamatan pada Kabupaten Siak terlihat pada Tabel 1 bahwa jumlah serangga per 

daun pelepah kelapa sawit berkisar 3,49 sampai dengan 3,78 per pelepah kelapa 

sawit dengan nilai rerata 3,58.  Keberadaan hama ulat api di lapangan sangat 

dipengaruhi oleh ketersediaan tanaman inang. Pembukaan kebun kelapa sawit 

secara besar besaran di Riau telah menyebabkan suplai makanan yang berlimpah 

terhadap hama dalam hal ini hama ulat api sehingga hama ulat api ini selalu 

menjadi persoalan dalam budidaya tanaman kelapa sawit.  

Tabel 1. Populasi hama ulat api Setora nitens di Kabupaten Siak 

Pengamatan 
Kec. 

Dayun 

Kec. Lubuk 

Dalam 

Kec. Kerinci 

Kanan 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah serangga 49 53 49 50,33 

Rerata/pelepah 3,49 3,78 3,49 3,58 

Intensitas serangan (%) 25,5 26,1 25,5 25,7 

 

 Rerata jumlah hama ulat api per pelepah daun tanaman kelapa sawit masih 

tergolong sedang dan belum melewati Ambang Ekonomi. Menurut Howart et. al. 

(2001) nilai Ambang Ekonomi ulat api adalah 10 ekor larva ulat api per pelepah 

daun sawit. Hasil pengamatan di lapangan pihak perkebunan atau petani akan 

mengendalikan hama ulat api apabila populasi hama telah melewati ambang 

ekonomi dan pengendalian yang biasa dilakukan oleh pihak perusahaan atau 

petani sawit dengan menggunakan insektisida kimia sintetis. 

 Serangan hama ulat api yang masih rendah menyebabkan intensitas 

serangan ulat api juga rendah yaitu berkisar 25,5-26,1.  Tingkat intensitas 

serangan hama sangat dipengaruhi oleh kelimpahan hama di lapangan. Rerata 

intensitas serangan hama ulat api di Kabupaten Siak adalah sebesar 25,7% 

sehingga belum perlu dilakukan pengendalian secara kimia sintetis namun harus 

dilakukan monitoring hama secara berkala agar populasi hama tidak melewati 

Ambang Ekonomi. 

 Serangan ulat api pada pertanaman kelapa sawit dapat menyebabkan 

kerusakan pada daun tanaman kelapa sawit dengan gejala daun melidi sehingga 

mempengaruhi terhadap proses fotosintesis tanaman yang berujung penurunan 

produksi tanaman pada panen berikutnya 
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Gambar 1. Gejala kerusakan tanaman kelapa sawit akibat serangan hama ulat api 

  

Hasil pengamatan kelimpahan populasi predator hama ulat api pada 

pertanaman kelapa sawit di tiga kecamatan di Kabupaten Siak terlihat pada Tabel 

2 bahwa  predator ulat api Eocanthecona furcellata ditemukan pada hama ulat api 

yang menyerang pertamaman kelapa sawit di Kabupaten Siak.  Predator  hama 

ulat api hanya ditemukan di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Kerinci 

Kanan sedangkan di Kecamatan Dayun tidak ditemukan predator. Keberadaan 

predator cukup berlimpah di Kecamatan Lubuk Dalam (12 ekor). Rerata populasi 

ulat api pada pertanaman kelapa sawit masih tergolong  rendah yaitu 0,33 per 

pelepah, artinya dalam 3 pelepah daun kelapa sawit ditemukan 1  ekor predator 

Eocanthecona furcellata (Gambar 2) 

                          
Gambar 2.  Eocanthecona furcellata predator hama ulat api pada tanaman kelapa  

                  sawit 
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 Tabel 2. Populasi predator Eocanthecona furcellata di Kabupaten Siak 

Pengamatan 
Kec. 

Dayun 

Kec. Lubuk 

Dalam 

Kec. Kerinci 

Kanan 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah E. furcellata 0 12 1 4,33 

Rerata/pelepah 0 0,85 0,07 0,30 

Intensitas serangan (%) 25,5 26,1 25,5 25,7 

 

Tingkat Serangan Ulat Api  dan Predator di Kabupaten Kampar 

 Hasil pengamatan kelimpahan populasi hama ulat api di Kabupaten 

Kampar terlihat pada Tabel 3 bahwa rerata jumlah hama ulat api per pelepah daun  

kelapa sawit adalah 3,88 dengan angka kisaran per kecamatan 1,57 – 7,24.  Nilai 

ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kaputen Siak bahkan satu kecamatan di 

Kabupaten Kampar  jumlah serangga per pelepah adalah 7,24.  Kondisi populasi 

hama ulat api yang cukup tinggi ini mengharuskan pengelola kebun untuk 

melakukan monitoring secara terjadwal agar populasi hama tidak melewati nlai 

Ambang Ekonomi. Agar populasi hama tidak melewati ambang ekonomi maka 

serangga hama ulat api dapat dilakukan pengendalian dengan menggunakan 

musuh alami yiatu dengan menggunakan predator Eocanthecona furcellata. 

Tabel 3. Populasi hama ulat api di Kabupaten Kampar 

Pengamatan 
Kec. 

Per. Raja 

Kec. 

Tambang 

Kec. Siak 

Hulu 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah serangga 101,33 22 40 54,44 

Rerata/pelepah 7,24 1,57 2,85 3,88 

Intensitas serangan (%) 32,1 25 25 27,3 

 

 Jumlah predator Eocanthecona furcellata yang di dapat pada 3 kecamatan 

di Kabupaten Kampar (0,01 per pelepah)  masih tergolong rendah.  Diduga 

aplikasi insektisida kimiawi sintetis telah menyebabkan kematian terhadap 

serangga predator karena hama dan predator berada dalam kelompok taksonomi 

yang sama. Oleh karena itu penggunaan predator Eocanthecona furcellata 

merupakan solusi yang arif dan bijak untuk direkomendaikan dalam 

mengendalikan hama ulat api. 
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Tabel 4. Populasi predator Eocanthecona furcellata di Kabupaten Kampar 

Pengamatan 
Kec. 

Per. Raja 

Kec. 

Tambang 

Kec. Siak 

Hulu 
Rerata 

Jumlah Tan. Sampel 14 14 14 14 

Jumlah E. furcellata 0,66 0 0 0,22 

Rerata/pelepah 0,04 0 0 0,01 

Intensitas serangan (%) 32,1 25 25 27,3 

 

 Jumlah predator  hama ulat api Eocanthecona furcellata di  Kabupaten 

Kampar dari 3 kecamatan yang diamati lebih rendah (0,01 per pelepah) apabila 

dibandingkan dengan Kabupaten Siak (0,03 per pelepah). Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan hama ulat api sebagai mangsa dari predator 

Eocanthecona furcellata. Menurut Untung (1993) bahwa kelimpaham musuh 

alami sangat dipengaruhi oleh keberadaan mangsa atau inangnya. Pada 

kecamatanTambang dan Kecamatan Siak Hulu tidak ditemukan predator hama 

ulat api yang merupakan musuh alami dari hama ulat api.  
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