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ABSTRAK 

 

Kacang hijau merupakan komoditas yang kandungannya memiliki tempat ketiga 

setelah kedelai dan kacang tanah. Callosobruchus chinensis L. adalah hama gudang 

yang menyerang biji kacang hijau. Pengendalian Callosobruchus chinensis L. 

umumnya menggunakan insektisida sintetik. Penggunaan insektisida sintetik yang 

tidak bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu diperlukan 

alternatif pengendalian yang lebih aman yaitu menggunakan insektisida nabati. 

Tanaman yang digunakan sebagai insektisida nabati adalah daun pepaya (Carica 

papaya L.). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan dosis tepung daun pepaya yang 

efektif terhadap mortalitas Callosobruchus chinensis L. Penelitian dilakukan di 

laboratorium Hama Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru dari 

Februari hingga April 2019. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), yang terdiri dari enam perlakuan dan 

empat ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu 0 g.100 g-1 biji kacang hijau, 2 g.100 g-

1 biji kacang hijau, 4 g.100 g-1 biji kacang hijau, 6 g.100 g-1 biji kacang hijau, 8 g.100 g-

1 biji kacang hijau dan 10 g.100 g-1 biji kacang hijau. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tepung daun pepaya dengan dosis 4 g.100 g-1 biji kacang hijau, 6 g.100 g-1 biji 

kacang hijau,     8 g.100 g-1 biji kacang hijau dan 10 g.100 g-1 biji kacang hijau efektif 

mengendalikan Callosobruchus chinensis L. dengan mortalitas total masing-masing 

sebesar 85,00%, 82,50%, 85,00% dan 95,00%. 

 

Kata kunci : Insektisida nabati, daun pepaya (Carica papaya L.), kacang hijau 

(Vigna radiata L.), Callosobruchus chinensis L. 

 

PENDAHULUAN 

Kacang hijau (Vigna radiata L. Wilczek) memiliki kandungan protein cukup 

tinggi dan sumber mineral penting, antara lain kalsium dan fosfor yang sangat 

diperlukan oleh tubuh manusia (Ferdinansyah, 2007). Kacang hijau juga memiliki 

kandungan karbohidrat dan vitamin B yang tinggi (Suprapto dan Sutarman, 1982). 

Berdasarkan kandungan tersebut posisi kacang hijau menduduki tempat ketiga setelah 

kedelai dan kacang tanah (Bejo dan Nugrahaeni, 1992).  

Kacang hijau merupakan salah satu komoditas kacang-kacangan yang rentan 

terhadap serangan hama di penyimpanan. Proses penyimpanan biji kacang hijau saat 

ini masih mengalami kendala. Swibawa et al. (1997) menyatakan bahwa kualitas dan 
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kuantitas biji kacang hijau menurun pada saat proses penyimpanan. Penyebab 

merosotnya biji kacang hijau di penyimpanan adalah infestasi hama gudang (Bejo dan 

Nugrahaeni, 1992). Hama gudang yang merusak biji kacang hijau adalah hama 

Callosobruchus chinensis L. (Gunawan, 2008). 

Menurut Ayyaz et al. (2006), gejala serangan hama C. chinensis yaitu imago 

betina meletakkan telur pada permukaan biji, kemudian telur menetas setelah 4-6 hari. 

Larva biasanya tidak keluar dari telur, tetapi hanya merobek bagian kulit telur yang 

melekat pada biji hingga biji tampak berlubang karena larva terus menggerek biji dan 

berada di dalam biji sampai menjadi imago, kemudian lubang pada biji menjadi tempat 

keluar imago, akibatnya kacang hijau tidak dapat lagi digunakan untuk benih maupun 

dikonsumsi. Kerugian yang ditimbulkan akibat serangan C. chinensis mencapai 70%. 

Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama C. chinensis dapat diatasi dengan melakukan 

teknik pengendalian. Teknik pengendalian yang sering dilakukan yaitu dengan 

menggunakan insektisida sintetis, baik dengan cara fumigasi maupun dengan perlakuan 

benih. Namun pengendalian ini diketahui dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan teknik pengendalian yang aman terhadap 

lingkungan. Salah satu alternatif untuk mengendalikan hama yang relatif aman dan 

tidak mencemari lingkungan adalah dengan penggunaan insektisida nabati (Herminanto 

et al., 2010). 

Insektisida nabati adalah insektisida yang berbahan aktif metabolit sekunder 

tumbuhan yang mampu memberikan satu atau lebih aktivitas biologi, baik pengaruh 

pada aspek fisiologis maupun tingkah laku hama tanaman dan memenuhi syarat-syarat 

untuk digunakan dalam pengendalian hama tanaman (Dadang dan Prijono, 2008). 

Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati yaitu 

sirsak (Annona muricata), belimbing wuluh (Averrhoa bilimbii), akar tuba (Derris 

elliptica), mimba (Azadirachta indica) dan pepaya (Carica papaya L.)  (Asmaliyah et 

al., 2010). 

Tanaman pepaya (Carica papaya L.) mengandung kelompok enzim sistein 

protease seperti papain dan kimopapain (Konno, 2004). Bagian tanaman pepaya yang 

digunakan adalah daun tua yang masih berwarna hijau dan segar. Getah pepaya juga 

menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid dan asam 

amino non protein yang sangat beracun bagi serangga. Hasil uji fitokimia yang 

dilakukan oleh Julaily et al. (2013) bahwa ekstrak daun pepaya mengandung berbagai 
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golongan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, polifenol, kuinon, flavonoid dan 

terpenoid. Menurut Robinson (1991), senyawa aktif flavonoid bekerja sebagai inhibitor 

kuat pernafasan dan menghambat reaksi oksidasi yang akhirnya serangga akan mati. 

Penggunaan daun pepaya sebagai insektisida nabati belum pernah dilaporkan 

untuk mengendalikan hama gudang. Hasil penelitian Nechiyana (2013) melaporkan 

bahwa ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 20 g.l-1 air mampu mematikan Aphis 

gossypii sebesar 91,99%. Hasil penelitian Rustam et al. (2016) melaporkan bahwa 

aplikasi tepung daun sirih hutan 5 g.50 g-1 kacang hijau efektif dalam mengendalikan 

C. chinensis dengan mortalitas 82%. Dadang dan Prijono (2008) menyatakan bahwa 

insektisida dikatakan efektif apabila mampu mematikan serangga hama lebih dari 80%. 

Sejauh ini penelitian tepung daun pepaya belum pernah dilaporkan untuk 

mengendalikan hama kumbang biji C. chinensis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis tepung daun pepaya (Carica 

papaya L.) yang efektif terhadap mortalitas hama kumbang biji kacang hijau 

(Callosobruchus chinensis L.). 

 

BAHAN DAN METODE 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas 

Pertanian Universitas Riau, Kampus Bina Widya km 12,5, Pekanbaru. Penelitian 

dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Februari sampai April 2019. 

2.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah imago C. chinensis, biji 

kacang hijau varietas VIMA 3 dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

Malang dan tepung daun pepaya (Carica papaya L.). 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah stoples plastik ukuran panjang 

17 cm, tinggi 3,5 cm, dan lebar 11,5 cm, kain tille 28 mesh, aspirator, timbangan 

analitik, gunting, blender, termohygrometer, ayakan 40 mesh, kertas label, isolasi, 

kamera dan alat tulis. 

2.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL)  yang terdiri dari enam perlakuan, setiap perlakuannya diulang 
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empat kali sehingga diperoleh 24 unit percobaan. Penelitian ini terdiri dari dua seri. 

Pada seri pertama, 24 unit percobaan digunakan untuk pengamatan waktu awal 

kematian C. chinensis, lethal time 50 (LT50), mortalitas harian dan mortalitas total. Pada 

seri kedua, 24 unit percobaan digunakan untuk pengamatan penyusutan berat biji 

kacang hijau, sehingga didapatkan 48 unit percobaan. Setiap unit percobaan 

diinfestasikan sebanyak 10 ekor imago C. chinensis yang terdiri dari lima ekor imago 

jantan dan lima ekor imago betina, dengan jumlah biji kacang hijau pada setiap 

perlakuan sebanyak 100 g per stoples. 

Perlakuan dosis tepung daun pepaya yang diberikan adalah sebagai berikut: 0 

g.100 g-1 biji kacang hijau, 2 g.100 g-1 biji kacang hijau, 4 g.100 g-1 biji kacang hijau, 6 

g.100 g-1 biji kacang hijau, 8 g.100 g-1 biji kacang hijau dan 10 g.100 g-1 biji kacang 

hijau. 

2.3.1 Persiapan Biji Kacang Hijau 

 Biji kacang hijau yang digunakan adalah varietas VIMA 3 yang diperoleh dari 

Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Malang. Karakteristik biji kacang 

hijau yang digunakan yaitu kulit biji berwarna hijau kusam dengan besar yang seragam 

dan tidak berlubang yang menandakan bahwa biji kacang hijau dalam keadaan sehat 

dan tidak terdapat serangan hama. Berat biji kacang hijau yang dibutuhkan sebanyak 

7.000 g dimana 2.200 g digunakan untuk perbanyakan hama C. chinensis dan 4.800 g 

digunakan untuk pengujian perlakuan dosis tepung daun pepaya. 

2.3.2 Pengukuran Kadar Air 

Kadar air biji-bijian yang aman untuk disimpan umumnya sekitar        13,5-14% 

dan kadar air yang aman dari gangguan kerusakan adalah 11-12% (Syarif dan Halid, 

1993). Hasil pengukuran kadar air pada penelitian ini adalah 4,5%. Pengukuran kadar 

air biji kacang hijau dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 g dari 1.000 g 

biji kacang hijau dengan empat kali pengambilan. Sampel biji kacang hijau kemudian 

dimasukkan ke dalam amplop padi dengan ukuran 28 cm x 18 cm yang telah dilubangi 

sebanyak 2 lubang. Amplop padi yang telah berisi biji kacang hijau selanjutnya 

dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan selama 48 jam dengan suhu 70oC, setelah 

48 jam biji kacang hijau ditimbang kembali. 

2.3.3 Perbanyakan Callosobruchus chinensis L. 

Imago C. chinensis diperoleh dari hasil perbanyakan di Laboratorium Hama 

Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Riau. Ciri-ciri imago betina berwarna hitam, 
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antena bertipe serrate, ujung abdomen bagian dorsal membesar dan berwarna gelap 

pada kedua sisinya. Ciri-ciri imago jantan berwarna coklat, antena bertipe pectinate, 

ujung abdomen bagian dorsal lebih kecil dan tidak memiliki garis-garis (Greaves et al., 

1998). 

Imago C. chinensis diinfestasikan sebanyak 40 ekor yang terdiri dari 20 ekor 

imago betina dan 20 ekor imago jantan ke dalam setiap stoples yang berisi biji kacang 

hijau, kemudian didiamkan selama satu minggu agar berkopulasi dan meletakkan 

telurnya di permukaan biji kacang hijau. Imago dipindahkan ke media kacang hijau 

yang lain, sehingga telur yang akan menjadi F1 tetap tersedia bila pengujian akan 

dilakukan. Kurang lebih tiga minggu pada media pertama akan dihasilkan F1 yang 

berumur dan berukuran sama. Imago yang digunakan yaitu imago yang berumur dua 

hari. 

2.3.4 Pembuatan Tepung Daun Pepaya 

Daun pepaya diperoleh dari areal pertanaman di Desa Maharatu Kecamatan 

Marpoyan Damai Pekanbaru. Daun pepaya yang dijadikan insektisida adalah daun 

pepaya tua yang masih berwarna hijau. Daun pepaya yang masih segar diambil dan 

dikering anginkan selama tiga hari, lalu dihaluskan menggunakan blender dan diayak 

dengan ayakan 40 mesh untuk mendapatkan tepung daun pepaya. Tepung daun pepaya 

ditimbang sebanyak 2 g, 4 g, 6 g, 8 g dan 10 g. 

2.3.5 Aplikasi Perlakuan 

Tepung daun pepaya yang sudah ditimbang kemudian ditabur dan diaduk dalam 

stoples yang sudah berisi biji kacang hijau, kemudian setiap stoples diinfestasikan 

sebanyak 10 ekor imago C. chinensis menggunakan aspirator, terdiri dari lima ekor 

imago betina dan lima ekor imago jantan. Stoples kemudian ditutup kembali, 

selanjutnya tiap unit percobaan diletakkan di rak penyimpanan. 

2.3.6 Pengamatan 

Parameter yang diamati adalah waktu awal kematian, lethal time 50, mortalitas 

harian, mortalitas total dan penyusutan berat biji kacang hijau. 

2.4 Analisis Data 

Data mortalitas harian yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara 

deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik, sedangkan data lainnya seperti 

mortalitas total, waktu awal kematian, lethal time 50 (LT50) dan penyusutan berat biji 

kacang hijau dianalisis secara statistik dengan menggunakan sidik ragam. Data hasil 
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analisis sidik ragam yang berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji lanjut beda nyata 

jujur (BNJ) pada taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas 

Pertanian Universitas Riau, Kampus Bina Widya km 12,5, Pekanbaru, pada suhu rata-

rata harian 25,72oC  dan kelembaban udara rata-rata harian 78,22%.   

3.1 Waktu Awal Kematian Callosobruchus chinensis L. (jam) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa dosis tepung daun 

pepaya (Carica papaya L.) memberikan pengaruh yang nyata terhadap waktu awal 

kematian C. chinensis. Waktu awal rata-rata kematian  C. chinensis setelah dilakukan 

uji BNJ pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata waktu awal kematian C. chinensis setelah pemberian beberapa  

  dosis tepung daun pepaya (Carica papaya L.) 

 

Dosis tepung daun pepaya Waktu awal kematian (jam) 

0 g.100 g-1 120,00 a 

2 g.100 g-1   17,50 b 

4 g.100 g-1     14,00 bc 

6 g.100 g-1   11,25 c 

8 g.100 g-1     6,75 d 

10 g.100 g-1     3,00 d 
Keterangan : Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda 

nyata menurut uji BNJ pada taraf 5%. 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 

berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap waktu awal kematian  C. chinensis 

dengan kisaran waktu 3,00-120,00 jam setelah aplikasi. Perlakuan tepung daun pepaya 

dengan dosis 0 g.100 g-1 biji kacang hijau hingga akhir pengamatan (120,00 jam) 

menunjukkan tidak adanya C. chinensis yang mati dan berbeda nyata dengan perlakuan 

lainnya. 

Perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 10 g.100 g-1 biji kacang hijau 

cenderung lebih cepat menyebabkan waktu awal kematian yaitu 3,00 jam setelah 

aplikasi dan berbeda tidak nyata dengan perlakuan dosis 8 g.100 g-1 biji kacang hijau 

yaitu 6,75 jam setelah aplikasi namun berbeda nyata dengan dosis  0 g.100 g-1, 2 g.100 

g-1, 4 g.100 g-1 dan 6 g.100 g-1. Hal ini diduga karena senyawa yang terkandung pada 

daun pepaya yaitu papain yang tergolong tinggi sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 
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mematikan hama C. chinensis cepat. Hal ini didukung oleh Mulyana (2002) bahwa 

pemberian konsentrasi yang tinggi menyebabkan serangga cepat mengalami kematian, 

hal ini disebabkan banyaknya zat aktif yang masuk ke dalam tubuh serangga.  

Gejala awal yang muncul pada setiap perlakuan yaitu hama C. chinensis 

berusaha naik ke permukaan wadah stoples agar tidak berkontak langsung dengan 

tepung daun pepaya yang diberikan dan mencari udara segar akibat flavonoid yang 

terkandung pada tepung daun pepaya tersebut. Hal ini didukung oleh Robinson (1991) 

bahwa flavonoid dapat bekerja sebagai inhibitor kuat pernafasan dan menghambat 

reaksi oksidasi. Terjadinya peningkatan CO2 yang melebihi O2 sehingga hama C. 

chinensis akan bergerak aktif untuk mencari udara segar. 

Gejala awal kematian C. chinensis ditandai dengan imago C. chinensis yang 

aktif akan semakin lambat pergerakannya setelah diinfestasikan ke biji kacang hijau 

yang sudah diberi perlakuan tepung daun pepaya. C. chinensis yang mati ditandai 

dengan terbukanya kedua sayap dan tidak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa tepung 

daun pepaya yang diaplikasikan memberikan pengaruh terhadap perilaku hama C. 

chinensis dan dapat menurunkan aktivitas hama C. chinensis. Hal ini didukung oleh 

pendapat Sastrodiharjo et al. (1992) bahwa senyawa aktif yang terkandung pada daun 

pepaya seperti papain, alkaloid, polifenol, kuinon, flavonoid dan terpenoid dapat 

mempengaruhi beberapa sistem fisiologis yang mengatur perkembangan hama tersebut. 

Perbedaan imago C. chinensis yang hidup dan yang mati dapat dilihat pada Gambar 1. 

    

Gambar 1. Perbedaan imago hidup dan mati (a) hidup, (b) mati (Penelitian, 2019) 

3.2 Lethal Time 50 (LT50) Callosobruchus chinensis L. (jam) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa dosis tepung daun 

pepaya (Carica papaya L.) memberikan pengaruh yang nyata terhadap  lethal time 50 

(LT50) C. Chinensis. Hasil rata-rata LT50 C. chinensis setelah dilakukan uji BNJ 5% 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

a b 
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Tabel 2. Rata-rata LT50 C. chinensis setelah pemberian beberapa dosis tepung 

  daun pepaya (Carica papaya L.) 

 

Dosis tepung daun pepaya lethal time 50 (jam) 

0 g.100 g-1 120,00 a 

2 g.100 g-1   66,50 b 

4 g.100 g-1   53,50 b 

6 g.100 g-1   48,75 b 

8 g.100 g-1   44,50 b 

10 g.100 g-1   43,50 b 
Keterangan : Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda 

nyata menurut uji BNJ pada taraf 5%. 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan tepung daun pepaya menyebabkan LT50 

C. chinensis dengan kisaran waktu 43,50-120,00 jam setelah aplikasi. Perlakuan dengan 

dosis 0 g.100 g-1 biji kacang hijau hingga akhir pengamatan (120,00 jam) tidak mampu 

mematikan C. chinensis sebanyak 50% dan berbeda nyata dengan perlakuan 2 g.100 g-

1, 4 g.100 g-1, 6 g.100 g-1, 8 g.100 g-1 dan   10 g.100 g-1 biji kacang hijau dengan masing-

masing LT50 yaitu 66,50 jam,  53,50 jam, 48,75 jam, 44,50 jam dan 43,50 jam. 

Perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 2 g.100 g-1, 4 g.100 g-1,   6 g.100 

g-1,  8 g.100 g-1 dan 10 g.100 g-1 biji kacang hijau berbeda tidak nyata, hal ini diduga 

karena insektisida nabati bekerja dengan lambat sehingga membutuhkan waktu yang 

lama untuk mematikan hama C. chinensis dan adanya pengaruh daya tahan dan respon 

dari hama C. chinensis yang relatif sama terhadap perlakuan tepung daun pepaya 

meskipun adanya penambahan dosis, sehingga tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap LT50 hama C. chinensis. Hal ini diperkuat oleh pendapat Dadang dan Prijono 

(2008) bahwa serangga memiliki kepekaan terhadap senyawa bioaktif dapat 

dipengaruhi oleh kemampuan metabolik serangga yang menyingkirkan dan 

menguraikan bahan racun dari tubuhnya. 

Perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 10 g.100 g-1 biji kacang hijau 

cenderung lebih cepat mematikan 50% hama C. chinensis yaitu 43,50 jam setelah 

aplikasi dan berbeda tidak nyata dengan perlakuan dosis 2 g.100 g-1, 4 g.100 g-1,  6 

g.100 g-1 dan 8 g.100 g-1 biji kacang hijau. Hal ini diduga karena pada dosis      10 g.100 

g-1 biji kacang hijau senyawa aktif yang terkandung pada daun pepaya seperti papain, 

alkaloid, polifenol, kuinon, flavonoid dan terpenoid terakumulasi oleh tubuh hama C. 

chinensis yang masuk melalui racun kontak dan fumigasi yang mengganggu sistem 

saraf hama tersebut, sehingga semakin tinggi dosis yang diberikan maka semakin 
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banyak senyawa aktif yang terkandung dan bersifat toksin dalam mematikan hama. 

Nursal et al. (1997) menyatakan bahwa senyawa toksin yang terkandung dalam 

pestisida nabati adalah senyawa yang dapat menyebabkan bagian tubuh serangga 

menjadi kaku, sehingga aktivitas serangga akan terganggu dan menurunkan aktivitas 

metabolisme tubuh serangga.  

3.3 Mortalitas Harian Callosobruchus chinensis L. (%) 

Hasil pengamatan mortalitas harian hama C. chinensis dengan perlakuan 

beberapa dosis tepung daun pepaya menunjukkan persentase kematian  C. chinensis 

mengalami fluktuasi dari hari pertama hingga hari kelima setelah aplikasi. Grafik 

mortalitas harian C. chinensis dapat dilihat pada Gambar 2 . 

 

 

Gambar 2. Fluktuasi mortalitas harian C.chinensis setelah pemberian beberapa dosis 

tepung daun pepaya (Carica papaya L.) 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada hari pertama perlakuan tepung daun 

pepaya dengan dosis 2 g.100 g-1, 4 g.100 g-1, 6 g.100 g-1, 8 g.100 g-1 dan  10 g.100 g-1 

biji kacang hijau mampu mematikan hama C. chinensis sebesar 17,5%, 20%, 25%, 25% 

dan 27,5%. Hal ini dikarenakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tepung 

daun pepaya mampu menyebabkan kematian pada serangga. Pada permukaan daun 

yang kering, akan memudahkan senyawa aktif yang terkandung pada daun pepaya 

keluar sehingga senyawa aktif yang bersifat racun dapat bekerja untuk membunuh hama 

C. chinensis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wulandari (2017) bahwa permukaan 

daun yang kering akan memudahkan bahan aktif yang terkandung dalam daun pepaya 

keluar sehingga bahan aktif racun dapat bekerja secara aktif membunuh hama. 
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Pengamatan pada hari kedua menunjukkan bahwa perlakuan tepung daun 

pepaya dengan dosis 2 g.100 g-1, 4 g.100 g-1, 6 g.100 g-1 dan 8 g.100 g-1 biji kacang 

hijau mengalami puncak kematian hama C. chinensis menjadi 25%, 27,5%, 27,5% dan 

30%. Hal ini disebabkan karena senyawa aktif papain dan senyawa metobolit sekunder 

lainnya yang terkandung dalam tepung daun pepaya bekerja dengan maksimal sehingga 

menyebabkan puncak kematian hama  C. chinensis. Pendapat ini didukung oleh 

Tarumingkeng (1992) yang menyatakan bahwa bahan aktif pestisida nabati mampu 

meracuni hama dan bekerja secara efektif hingga 2-3 hari setelah aplikasi. 

Pengamatan pada hari ketiga menunjukkan bahwa perlakuan tepung daun 

pepaya dengan dosis 10 g.100 g-1 biji kacang hijau mengalami puncak kematian hama 

C. chinensis menjadi 37,5%. Hal ini diduga karena perlakuan tersebut merupakan 

perlakuan dengan dosis tertinggi, sehingga senyawa aktif papain dan senyawa 

metobolit sekunder lainnya yang terkandung pada daun pepaya masih mampu 

menyebabkan kematian serangga tersebut. Perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 

2 g.100 g-1, 4 g.100 g-1, 6 g.100 g-1 dan 8 g.100 g-1 biji kacang hijau mengalami 

penurunan kematian hama C. chinensis menjadi 17,5%, 17,5%, 20% dan 22,5%. Hal 

ini diduga karena senyawa aktif papain dan senyawa metobolit sekunder lainnya yang 

sudah mulai menguap, sehingga kemampuannya untuk mematikan hama C. chinensis 

menurun.  Hal ini didukung oleh Setyowati (2004) yang menyatakan bahwa bahan-

bahan nabati cepat menguap dan residunya mudah hilang, karena senyawa kimianya 

mudah terdegradasi oleh faktor lingkungan diantaranya suhu dan kelembaban. 

Pengamatan pada hari keempat menunjukkan bahwa perlakuan dengan dosis 2 

g.100 g-1, 4 g.100 g-1, 6 g.100 g-1, 8 g.100 g-1 dan 10 g.100 g-1 biji kacang hijau 

mengalami penurunan kematian hama C. chinensis menjadi 5%, 12,5%, 7,5%, 7,5% 

dan 0%. Hal ini dikarenakan jumlah hama C. chinensis yang hidup lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah dihari sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 

(2018) memperlihatkan persentase kematian larva  O. rhinoceros terus mengalami 

penurunan setelah terjadinya puncak kematian pada hari kedua, hal ini dikarenakan 

jumlah larva yang masih hidup pada pengamatan hari selanjutnya semakin berkurang. 

Pengamatan pada hari kelima menunjukkan bahwa perlakuan tepung daun 

pepaya dengan dosis 2 g.100 g-1, 4 g.100 g-1, 6 g.100 g-1 dan 8 g.100 g-1 biji kacang 

hijau mengalami penurunan kematian hama C. chinensis menjadi 2,5%, 7,5%, 2,5% 

dan 0%. Hal ini diduga karena senyawa aktif papain yang terkandung telah menurun 
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dan jumlah hama C. chinensis sudah berkurang dari hari sebelumnya. Dadang dan 

Prijono (2008) menyatakan bahwa beberapa kekurangan insektisida nabati antara lain 

persistensi insektisida nabati rendah, sehingga bahan aktif yang terkandung cepat 

menguap, bahkan terjadi penurunan efikasi yang cepat sehingga memerlukan aplikasi 

lebih sering agar serangga uji menurun populasinya. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah terjadinya puncak kematian C. 

chinensis, persentase kematian terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan 

senyawa aktif papain dan senyawa metobolit sekunder lainnya telah menguap dan hama 

C. chinensis telah banyak mengalami kematian dihari sebelumnya. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Trishadewi (2017) yang memperlihatkan persentase kematian C. 

chinensis terus mengalami penurunan setelah tercapainya puncak kematian hama 

tersebut.  

3.4 Mortalitas Total Callosobruchus chinensis L. (%) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa dosis tepung daun 

pepaya (Carica papaya L.) memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas total 

C. Chinensis. Hasil rata-rata mortalitas total C. chinensis setelah dilakukan uji BNJ 

pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata mortalitas total C. chinensis setelah pemberian beberapa dosis  

  tepung daun pepaya (Carica papaya L.) 

 

Dosis tepung daun pepaya Mortalitas total (%) 

0 g.100 g-1     0,00 a 

2 g.100 g-1   67,50 b 

4 g.100 g-1     85,00 bc 

6 g.100 g-1     82,50 bc 

8 g.100 g-1   85,00 c 

10 g.100 g-1   95,00 c 
Keterangan : Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda 

nyata menurut uji BNJ pada taraf 5%. 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 2 

g.100 g-1 biji kacang hijau menyebabkan mortalitas total C. chinensis sebesar 67,50%, 

berbeda tidak nyata dengan dosis 4 g.100 g-1 dan 6 g.100 g-1 biji kacang hijau yaitu 

85,00% dan 82,50% dan berbeda nyata dengan dosis 8 g.100 g-1 dan 10 g.100 g-1 biji 

kacang hijau yaitu 85,00% dan 95,00%. Hal ini diduga karena senyawa aktif papain 

yang terkandung pada tepung daun pepaya tersebut sedikit. Rustam et al. (2016) 
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menyatakan bahwa kandungan bahan racun yang rendah menyebabkan daya racun juga 

menjadi rendah, sehingga C. chinensis lambat mengalami kematian. 

Perlakuan dengan dosis 4 g.100 g-1 biji kacang hijau, 6 g.100 g-1 biji kacang 

hijau, 8 g.100 g-1 biji kacang hijau dan 10 g.100 g-1 biji kacang hijau efektif 

mengendalikan hama C. chinensis dengan mortalitas total masing-masing sebesar 

85,00%, 82,50%, 85,00% dan 95,00%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dadang dan 

Prijono (2008) bahwa insektisida dikatakan efektif apabila mampu mematikan serangga 

hama lebih dari 80%. 

Perlakuan 10 g.100 g-1 biji kacang hijau menyebabkan mortalitas total tertinggi 

sebesar 95% dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena 

perlakuan tersebut mengandung senyawa aktif papain yang banyak, sehingga 

mengakibatkan mortalitas total hama C.chinensis tertinggi. Hal ini sejalan dengan 

Adnyana et al. (2012) yang menyatakan bahwa besarnya persentase kematian serangga 

berbanding lurus dengan jumlah dosis yang diberikan, semakin besar dosis yang 

diberikan maka semakin tinggi senyawa aktifnya dan semakin tinggi pula persentase 

kematian yang terjadi. 

Hasil uji fitokimia yang dilakukan oleh Astuti (2016), daun pepaya 

mengandung flavonoid, saponin dan alkaloid. Julaily et al. (2013) menambahkan 

bahwa daun pepaya mengandung berbagai golongan senyawa metabolit sekunder 

seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, kuinon dan terpenoid. Senyawa-senyawa ini 

dipercaya mampu membunuh serangga hama. Sastrodiharjo et al. (1992) menyatakan 

bahwa insektisida nabati daun pepaya yang mempunyai senyawa-senyawa aktif seperti 

papain, alkaloid, polifenol, kuinon, flavonoid dan terpenoid yang terdapat pada daun 

mempengaruhi beberapa sistem fisiologis yang mengatur perkembangan hama. 

Senyawa aktif papain yang terkandung pada daun pepaya efektif untuk 

mengendalikan beberapa hama tanaman. Siahaya dan Rumthe (2014) melaporkan 

bahwa ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 40 g.100 ml-1 air mampu mematikan 

larva Plutella xylostella sebesar 100%. Hasinu el al. (2014) melaporkan bahwa ekstrak 

daun pepaya dengan konsentrasi 60 g.100 ml-1 air mampu mematikan Nezara viridula 

sebesar 92,5%. Nechiyana (2013) melaporkan bahwa ekstrak daun pepaya dengan 

konsentrasi 20 g.l-1 air mampu mematikan Aphis gosyypii sebesar 91,99%. 

Senyawa aktif papain yang terdapat pada tepung daun pepaya masuk ke dalam 

tubuh hama C. chinensis sebagai racun kontak, setelah masuk ke dalam tubuh serangga 
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melalui lubang-lubang alaminya, senyawa tersebut akan menyebar ke tubuh hama C. 

chinensis dan bekerja dengan mengganggu sistem saraf dan mengakibatkan implus 

saraf tidak dapat berjalan secara normal sehingga serangga tidak mampu merespon 

rangsangan, sehingga lama kelamaan hama C. chinensis akan mati. Pendapat yang sama 

dijelaskan oleh Nechiyana (2013) bahwa senyawa papain merupakan racun kontak 

yang masuk ke dalam tubuh serangga dan menyebar ke seluruh tubuh serangga dengan 

menyerang sistem saraf sehingga dapat mengganggu aktivitas serangga dan akhirnya 

serangga mati.  

Flavonoid yang terkandung pada tepung daun pepaya masuk ke dalam tubuh 

hama C. chinensis sebagai racun pernafasan, kemudian menimbulkan penurunan fungsi 

saraf dan kerusakan pada sistem pernafasan yang mengakibatkan hama C. chinensis 

tidak bisa bernafas dan tidak memakan biji kacang hijau yang diaplikasikan tepung 

daun pepaya, lama kelamaan hama tersebut mati. 

3.5 Penyusutan Berat Biji Kacang Hijau (%) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa dosis tepung daun 

pepaya (Carica papaya L.) memberikan pengaruh yang nyata terhadap penyusutan 

berat biji kacang hijau. Hasil rata-rata penyusutan berat biji kacang hijau setelah 

dilakukan uji BNJ pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata penyusutan berat biji kacang hijau setelah pemberian beberapa  

  dosis tepung daun pepaya (Carica papaya L.) 

 

Dosis tepung daun pepaya Penyusutan berat biji kacang hijau (%) 

0 g.100 g-1 9,05  a 

2 g.100 g-1 5,70  b 

4 g.100 g-1 3,45  c 

6 g.100 g-1 2,30  d 

8 g.100 g-1 0,95  e 

10 g.100 g-1 0,58  e 
Keterangan : Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda 

nyata menurut uji BNJ pada taraf 5%. 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 

berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap penyusutan berat biji kacang hijau 

kisaran 0,58-9,05%. Perlakuan tepung daun pepaya dengan dosis 10 g.100 g-1 biji 

kacang hijau menyebabkan penyusutan berat biji kacang hijau sebesar 0,58% dan 

berbeda tidak nyata dengan dosis 8 g.100 g-1 biji kacang hijau yang menyebabkan 

penyusutan berat biji kacang hijau sebesar 0,95%, namun berbeda nyata dengan dosis 
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0 g.100 g-1, 2 g.100 g-1, 4 g.100 g-1 dan 6 g.100 g-1 biji kacang hijau dengan penyusutan 

berat biji kacang hijau sebesar 9,05%, 5,70%, 3,45% dan 2,30%. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis tepung daun 

pepaya yang diberikan, maka semakin rendah persentase penyusutan berat biji kacang 

hijau. Penyusutan berat biji kacang hijau terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan 

oleh hama C. chinensis yang ditandai dengan biji berlubang akibat gerekan larva secara 

terus menerus. Pendapat yang sama dijelaskan oleh  Rustam et al. (2016) bahwa 

kerusakan biji kacang hijau disebabkan oleh banyaknya biji kacang hijau yang telah 

berlubang akibat aktivitas makan larva  C. chinensis. 

Penyusutan berat biji kacang hijau berkaitan dengan waktu awal kematian, LT50, 

mortalitas harian dan mortalitas total. Semakin cepat waktu kematian hama C. 

chinensis, maka semakin banyak jumlah hama C. chinensis yang mati, sehingga 

semakin sedikit kerusakan biji kacang hijau yang terjadi. Kerusakan biji kacang hijau 

sedikit maka penyusutan berat biji kacang hijaupun semakin menurun. Hal ini didukung 

oleh pendapat Soekarna (1982) bahwa besarnya kerusakan dan penyusutan bobot biji 

di tempat penyimpanan tergantung dari tinggi rendahnya populasi serangga. Populasi 

yang semakin padat maka akan mengakibatkan kerusakan dan penyusutan bobot biji 

semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, populasi yang semakin sedikit maka akan 

mengakibatkan kerusakan dan penyusutan bobot biji semakin menurun. Harahap 

(2009) menambahkan bahwa tingkat kerusakan bahan pangan yang disimpan 

mempunyai korelasi positif terhadap populasi serangga yang dijumpai dalam tempat 

penyimpanan. Kerusakan bahan pangan yang semakin tinggi menyebabkan semakin 

tinggi pula jumlah serangga yang ditemukan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Pemberian tepung daun pepaya dengan dosis 4 g.100 g-1 biji kacang hijau,   6 

g.100 g-1 biji kacang hijau, 8 g.100 g-1 biji kacang hijau dan 10 g.100 g-1 biji 

kacang hijau efektif mengendalikan Callosobruchus chinensis L. dengan 

mortalitas total masing-masing sebesar 85,00%, 82,50%, 85,00% dan 95,00%. 

2. Pemberian tepung daun pepaya dengan dosis 4 g.100 g-1 biji kacang hijau, 6 g.100 

g-1 biji kacang hijau, 8 g.100 g-1 biji kacang hijau dan 10 g.100 g-1 biji kacang 
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hijau menyebabkan persentase penyusutan berat biji kacang hijau masing-masing 

sebesar 3,45%, 2,30%, 0,95% dan 0,58%.  

4.2 Saran 

Sebaiknya untuk mengendalikan hama Callosobruchus chinensis L. pada biji 

kacang hijau menggunakan dosis tepung daun pepaya 8 g.100 g-1 biji kacang hijau. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adnyana, I. G. S., K. Sumiartha dan I. P. Sudiarta. 2012. Efikasi pestisida nabati 

minyak atsiri tanaman tropis terhadap mortalitas ulat bulu gempinis. Jurnal 

Agroteknologi Tropika. 1(1): 1-11. 

Asmaliyah, E. E. Wati, S. Utami, K. Mulyadi, Yudhistira, F. W. Sari. 2010. Pengenalan 

Tumbuhan Penghasil Pestisida Nabati dan Pemanfaatannya Secara Tradisional. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta. 

Astuti, R. B. 2016. Pengaruh Pemberian Pestisida Organik dari Daun Mindi (Melia 

azedarach L.), Daun Pepaya (Carica papaya L.) dan Campuran Daun Pepaya 

(Carica papaya L.) dan Daun Mindi (Melia azedarach L.) terhadap Hama dan 

Penyakit Tanaman Cabai Merah (Capsicum annuum L.). Skripsi (Tidak 

dipublikasikan). Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. 

Ayyaz, A., M. Aslam, and F. A. Shaheen. 2006. Management of Callosobruchus 

chinensis L. in stored chikpea through interspecific and intraspecific predation by 

ants. World Jurnal of Agricultural Sciences. 2(1): 85-89. 

Bejo dan N. Nugrahaeni. 1992. Skrining Kacang Hijau terhadap Hama Gudang 

Callosobruchus chinensis L. Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan 

Umbi-Umbian. Malang. 

Dadang dan D. Prijono. 2008. Insektisida Nabati. Institut Pertanian Bogor Press. Bogor. 

Ferdinansyah, S. 2007. Budidaya kacang hijau. http://www.pustaka-deptan-

go.id/publikasi.pdf. Diakses tanggal 05 Februari 2019. 

Greaves, J. H. P. Dobie and J. Bridge. 1998. Strocage in Pest Control in Tropical Grain 

Legumes. College House. Wrights Lane. London. 

Gunawan, R. H. 2008. Pengaruh Pemanasan dengan Oven Gelombang Mikro 

(Microwave) terhadap Mortalitas Serangga Hama Gudang Callosobruchus 

chinensis L. (Coleoptera: Bruchidae) Kandungan Pati dan Protein Kacang Hijau 

(Vigna radiata L.). Skripsi (Tidak dipublikasikan). Institut Pertanian Bogor. 

Bogor. 

Harahap, I. S. 2009. Pemeliharaan Serangga Hama Primer dan Sekunder. 

www.scribd.com/mobile/doc/37278557. Diakses tanggal 11 Mei 2019. 

Hasinu, J. V., R. Y. Rumthe dan R. Laisow. 2014. Efikasi ekstrak daun pepaya terhadap 

Nezara viridula L. (Hemiptera: Pentatomidae) pada polong kacang panjang. 

Agrologia. 3(2): 97-102. 

Herminanto, Nurtiati dan Kristianti. 2010. Potensi daun sirsak untuk mengendalikan 

hama Callosobruchus chinensis pada kedelai dalam simpanan. Agrovigor. 3(1): 

19-28. 

Julaily, N., Mukarlina dan T. R. Setyawati. 2013. Pengendalian hama pada tanaman 

sawi (Brassica juncea L.) menggunakan ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.). 

Jurnal Protobiont. 2(3): 171-175. 

http://www.pustaka-deptan-go.id/publikasi.pdf
http://www.pustaka-deptan-go.id/publikasi.pdf
http://www.scribd.com/mobile/doc/37278557


ISBN : 978-602-97051-8-8 

 
Semirata BKS PTN Wilayah Barat, 27-29 Agustus 2019             714 

 

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JAMBI 

Konno, K. 2004. Papain protects papaya tress from hervivorous insect: role of cysteine 

proteases in latek. Plant Jurnal. 37(3): 370-378. 

Kurnia, H. 2018. Daya Bunuh Ekstrak Tepung Daun Sirih Hutan (Piper aduncum L.) 

terhadap Larva Kumbang Tanduk (Oryctes rhinoceros L.) Hama pada Tanaman 

Kelapa Sawit. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Riau. Pekanbaru. 

Mulyana. 2002. Ekstraksi Senyawa Aktif Alkaloid, Kuinon dan Saponin dari 

Tumbuhan Kecubung sebagai Larvasida dan Insektisida terhadap Nyamuk Aedes 

aegepty. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Nechiyana. 2013. Penggunaan Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) untuk 

Mengendalikan Hama Kutu Daun (Aphis gossypii Glover) pada Tanaman Cabai 

(Capsicum annuum L.). Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Riau. 

Pekanbaru. 

Nursal, E., P. S. Sudharto dan R. Desmier de Chenon. 1997. Pengaruh Konsentrasi 

Ekstrak Bahan Pestisida Nabati Terhadap Hama. Balai Penelitian Tanaman Obat 

Bogor. Bogor. 

Robinson, T. 1991. Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Institut Teknologi 

Bandung. Bandung. 

Rustam, R., D. Salbiah, dan F. Abidin. 2016. Uji beberapa konsentrasi tepung daun 

sirih hutan (Piper aduncum L.) untuk mengendalikan hama gudang 

Callosobruchus chinensis L. Jurnal Agrotek Trop. 5(1): 21-30. 

Setyowati, D. 2004. Pengaruh macam pestisida organik dan interval penyemprotan 

terhadap populasi hama thrips, pertumbuhan hasil tanaman cabai (Capsicum 

annuum L.). Jurnal. 6: 163-167. 

Siahaya, V. G. dan R. Y. Rumthe. 2014. Uji ekstrak daun pepaya (Carica papaya) 

terhadap larva Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Agrologia.   3(2): 

112-116. 

Soekarna. 1982. Serangga-Serangga Gudang dan Pengendaliannya. Direktorat 

Perlindungan Tanaman Pangan. Bogor. 

Suprapto, H. S dan Sutarman. 1982. Bertanam Kacang Hijau. Penebar Swadaya. 

Jakarta. 

Swibawa, I., S. Indra dan Purnomo. 1997. Uji preferensi Callosobruchus chinensis L. 

terhadap varietas kacang hijau. Prosiding Seminar Penelitian Pertanian. 120-

126. 

Syarif, R. dan H. Halid. 1993. Teknologi Penyimpanan Pangan. Penerbit Arcan. 

Jakarta. 

Talekar, N. S. 1998. Insect Pets of Mungbean and Their Control. Asian Vegetable 

Research and Development Center Shanhua. Taiwan. 

Tarumingkeng, R. C. 1992. Insektisida: Sifat, Mekanisme Kerja dan Dampak 

Penggunaannya. Penerbit Ukrida. Jakarta. 

Trishadewi, P. 2017. Uji beberapa dosis tepung buah sirih hutan (Piper aduncum L.) 

untuk mengendalikan hama Callosobruchus chinensis L. pada biji kacang hijau 

di penyimpanan. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Riau. Pekanbaru. 

Wulandari, T. 2017. Pemanfaatan Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) untuk 

Pengendalian Hama Kutu Daun (Aphis sp.) pada  Tanaman Cabai (Capsicum 

annuum L.). Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Yogyakarta. 
 


	ok GABUNG 1-1414.pdf (p.1-1413)
	GABUNG 699-1049.pdf (p.699-1048)


