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ABSTRAK 

 

 Oryctes Rhinoceros L. Merupakan Salah Satu Hama Utama Tanaman Kelapa 

Sawit, Pegendalian Hama O. Rhinoceros Yang Umum Digunakan Adalah Insektisida 

Sintetis, Namun Penggunaannya Yang Tidak Bijak Dapat Menyebabkan Dampak Negatif 

Bagi Manusia Dan Lingkungan Pertanian, Sehingga Diperlukan Insektisida Alternatif 

Yang Lebih Aman Dan Ramah Lingkungan, Salah Satunya Seperti Daun Sirih Hutan. 

Penelitian Ini Dilaksanakan Di Laboratorium Pht Lapangan, Fakultas Pertanian, 

Universitas Riau, Pekanbaru Dari Bulan Januari Hingga Februari 2018. Penelitian Ini 

Bertujuan Untuk Mendapatkan Konsentrasi Ekstrak Tepung Daun Sirih Hutan Yang 

Mampu Untuk Mengendalikan Larva O. Rhinoceros. Penelitian Ini Dilakukan Secara 

Eksperimen Dengan Menggunakan Rancangan Acak Lengkap (Ral) Dengan Lima 

Perlakuan Dan Empat Ulangan. Perlakuan Yang Digunakan Adalah Konsentrasi Ekstrak 

Tepung Daun Sirih Hutan 0 G.L-1 Air, 25 G.L-1 Air, 50 G.L-1 Air, 75 G.L-1 Air Dan 100 

G.L-1 Air. Berdasarkan Hasil Penelitian, Konsentrasi Ekstrak Tepung Daun Sirih Hutan 

100 G.L-1 Air Belum Mampu Mengendalikan Larva O. Rhinoceros, Dan Menyebabkan 

Mortalitas Total Larva O. Rhinoceros Sebesar 57,5%, Dengan Waktu Awal Kematian 33 

Jam, Lethal Time 50 93 Jam, Dan Konsentrasi Ekstrak Tepung Daun Sirih Hutan Yang 

Mampu Mematikan 50% Populasi Larva O. Rhinoceros Adalah 9,1% Atau Setara 91 G.L-1 

Air.  

Kata Kunci: insektisida Nabati, Kelapa Sawit, Oryctes Rhinoceros L., Piper Aduncum L  

 

ABSTRACT 

 

Oryctes rhinoceros L. is one of the major pests of palm oil plant, pest control of O. 

rhinoceros commonly used synthetic insecticides, but it is use is unwise to cause negative 

impacts to humans and the agricultural environment, therefore needed safer alternative 

insecticides and environmentally friendly, such as spiked pepper leaf. The research was 

conducted at the laboratory of Plant Pests, Faculty of Agriculture, University of Riau, 

Pekanbaru from January to February 2018. The research was aimed to obtain capability 

concentration of spiked pepper leaf flour extract to control Oryctes rhinoceros larvae. The 

research was conducted experimentally by using completely randomized design (CRD), 

which consists of five treatments and repeated four times. The treatment is the 

concentration of spiked pepper leaf flour extract 0 gl-1 of water, 25 gl-1 of water, 50 gl-1 

of water, 75 gl-1 of water and 100 gl-1 of water. The research result showed that spiked 

pepper leaf flour extract concentration of 100 gl-1 of water was not able to control Oryctes 
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rhinoceros larvae yet, with total mortality of Oryctes rhinoceros larvae 57.5%, the start 

time of death 33 hours, lethal time50 93 hours, and the concentration of spiked pepper leaf 

flour extract that able to kill 50% population of Oryctes rhinoceros larvae is 9,1% or 91 gl-

1 of water.  

Key words: organic insecticides, palm oil plant, Oryctes rhinoceros L., Piper aduncum L 

 

PENDAHULUAN 

 

Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan dari subsektor perkebunan, yang 

kinerja ekspornya dipengaruhi daya saing dan perubahan pangsa pasar. Sebagai komoditi 

ekspor, minyak kelapa sawit menjadikan Indonesia sebagai pengekspor minyak kelapa 

sawit terbesar di dunia diikuti dengan Malaysia, Ekuador, Kolombia dan Thailand dengan 

nilai ekspor yang mencapai 4,2 milyar USD pada tahun 2014 (UN Comtrade 2016 dalam 

Khairunisa & Novianti 2017). Salah satu kendala dalam budidaya tanaman kelapa sawit 

adalah serangan hama yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman hingga 

berdampak pada penurunan tingkat produksi kelapa sawit. Hama dapat menyerang kelapa 

sawit sejak tahap pra pembibitan hingga tahap menghasilkan (Manurung et al. 2012).  

Kumbang tanduk Oryctes rhinoceros L. merupakan salah satu hama utama tanaman 

kelapa sawit dengan siklus hidup yang panjang yaitu empat sampai sembilan bulan. O. 

rhinoceros memakan pucuk kelapa sawit, terhambat dan rusaknya titik tumbuh 

mengakibatkan matinya tanaman kelapa sawit, sehingga hasil tanaman akan menurun, 

bahkan pada saat awal produksinya akan tertunda (Chenon & Pasaribu 2005). Serangan O. 

rhinoceros di Provinsi Riau tahun 2013 seluas 12.384,85 ha, yang menyebar di beberapa 

Kabupaten. Serangan terluas terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas lahan yang 

terserang O. rhinoceros  2.717 ha, Siak 340 ha, Kampar 579 ha, Kuantan Singingi 459 ha 

dan 8289,85 ha menyebar di perkebunan kelapa sawit rakyat dan perusahaan di beberapa 

Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau (Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2014). 

Upaya pengendalian yang dilakukan para petani masih menggunakan insektisida 

sintetis. Penggunaan insektisida sintetis dianggap oleh petani sebagai pengendalian utama 

karena dapat mengendalikan hama secara cepat dan praktis. Penggunaan insektisida sintetis 

secara berkelanjutan dapat memiliki efek  samping yang berbahaya, seperti terjadinya 

resistensi, resurjensi hama, ledakan hama sekunder, terbunuhnya organisme bukan sasaran 

dan terdapatnya residu insektisida pada produk pertanian. 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 & Prijono 2008). Terdapat lebih dari 1500 jenis tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai pestisida nabati, salah satunya yaitu tanaman sirih hutan yang daun dan 

buahnya memiliki potensi sebagai sumber insektisida nabati. Daun sirih hutan mengandung 

senyawa-senyawa seperti heksana, sianida, saponin, tanin, flafonoid, steroid, alkanoid, 

minyak atsiri dan senyawa golongan piperamidin yang berfungsi sebagai insektisida 

(Aminah 1995). 

Karsidi et al. (2013) melaporkan bahwa aplikasi ekstrak daun sirih hutan pada 

perlakuan 75 g.l
-1 

air telah mampu mengendalikan hama imago walang sangit (Leptocorisa 

acuta) sebesar 90%. Aplikasi tepung daun sirih hutan dengan konsentrasi 8% dapat 

mengakibatkan mortalitas Sitophilus oryzae sebesar 75%, dengan lethal time 50 selama 

342 jam (Harahap & Rakhmadiah 2016). S. oryzae merupakan hama satu ordo dengan         

O. rhinoceros. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak tepung daun 
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sirih hutan (P. aduncum) yang mampu untuk mengendalikan larva kumbang tanduk (O. 

rhinoceros). 

BAHAN DAN METODE 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium PHT Lapangan Jalan Taman 

Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan 

selama dua bulan dari bulan Januari sampai Februari 2018. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva O. rhinoceros instar dua, 

daun sirih hutan, TKKS dan air.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pot hitam dengan ukuran tinggi 35 

cm, diameter atas 30 cm dan diameter bawah 24 cm, gembor, gelas ukur, toples, cangkul, 

kapak,  timbangan analitik,  gunting,  blender,  termohygrometer, ayakan 40 mesh, kain 

kasa, kertas label, kertas tisu, alat tulis, SAS 9.1 dan POLO-PC. 

Penelitian dilakukan secara eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan sehingga diperoleh 20 unit percobaan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penyiraman, pelakuan yang diberikan 

adalah pemberian ekstrak tepung daun sirih hutan dengan konsentrasi sebagai berikut: D0 

= 0 g.l
-1

 air,  D1 = 25 g.l
-1

 air D2 = 50 g.l
-1 

air, D3 = 75 g.l
-1 

air dan D4 = 100 g.l
-1 

air. 

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

concentrate 50 & 95, mortalitas harian dan mortalitas total. Pelaksanaan penelitian 

meliputi:  

Penyediaan daun sirih hutan. Daun sirih hutan diambil dari tumbuhan sirih hutan 

yang tumbuh liar di Desa Rantau Berangin, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten 

Kampar, Riau. Daun sirih hutan kemudian dikeringanginkan di laboratorium selama satu 

minggu. 

Persiapan tandan kosong kelapa sawit (TKKS). TKKS sebagai pakan larva O. 

rhinoceros dicacah hingga halus menggunakan kapak, dengan berat TKKS 1 kg untuk 

setiap unit percobaannya, kemudian dimasukkan ke dalam pot hitam dengan tingkat 

kedalaman 20 cm. TKKS diperoleh dari kebun kelapa sawit PTPN V Sei Galuh. 

Pengadaan dan infestasi larva O. rhinoceros. Larva O. rhinoceros diambil dari 

kebun masyarakat di Jl. Seroja Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota 

Pekanbaru. Pada pelaksanaan penelitian larva                  O. rhinoceros yang digunakan 

adalah larva instar dua dengan ukuran 4-5 cm. Jumlah larva yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini sebanyak 200 larva O. rhinoceros yang akan diinfestasikan sebanyak 10 larva 

O. rhinoceros untuk setiap unit percobaannya. 

Pembuatan ekstrak tepung daun sirih hutan. Daun sirih hutan yang telah kering, 

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

Tepung daun sirih hutan yang sudah halus tersebut diayak menggunakan ayakan berukuran 

40 mesh dan disimpan dalam toples. Tepung daun sirih hutan ditimbang menggunakan 

timbangan analitik sebanyak 25 g, 50 g, 75 g dan 100 g. Masing-masing dilarutkan dalam 

1000 ml air selama dua jam. Hasil larutan disaring menggunakan kain kasa, hasil saringan 

yang diperoleh ditampung dalam toples dan siap untuk dilakukan pengujian. 

Aplikasi. Aplikasi ekstrak tepung daun sirih hutan menggunakan metode 

penyiraman dengan konsentrasi 0 g.l
-1

 air, 25 g.l
-1

 air, 50 g.l
-1

 air, 75 g.l
-1

 air dan 100 g.l
-1

 

air. 10 larva O. rhinoceros instar dua diletakkan pada bagian tengah TKKS yang telah 

dicacah yakni pada kedalaman 10 cm yang kemudian ditutup kembali dengan TKKS yang 

dicacah halus hingga mencapai ketinggian 20 cm, selanjutnya dilakukan pengujian dengan 

cara penyiraman larutan ekstrak tepung daun sirih hutan pada unit percobaan dengan 
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volume siraman hasil kalibrasi yakni 700 ml untuk setiap perlakuan, selanjutnya tiap-tiap 

unit percobaan tersebut diletakkan di tempat penyimpanan. 

Analisis data. Data mortalitas harian yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis 

secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik, data lethal concentrate dianalisis 

probit menggunakan program POLO-PC, sedangkan data waktu awal kematian, lethal time 

dan mortalitas total dianalisis secara statistik, yakni analisis sidik ragam dan data hasil   

analisis sidik ragam yang berpengaruh nyata diuji lanjut dengan beda nyata terkecil (BNT) 

pada taraf 5%. mengunakan program SAS 9.1. 

 

HASIL  

 

Waktu awal kematian 

 

Tabel   1.  Rata-rata waktu awal kematian larva O.  rhinoceros setelah pemberian beberapa    

                  konsentrasi   ekstrak   tepung   daun  sirih   hutan (P. aduncum) (jam)  

Konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan  
Rata-rata awal kematian  

O.rhinoceros (jam) 

0 g.l
-1

 air 168,0 a 

                                25 g.l
-1

 air   66,0 b 

                                50 g.l
-1

 air   51,0 b 

                                75 g.l
-1

 air    39,0 b 

                              100 g.l
-1

 air   33,0 b 

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

menurut uji BNT pada taraf  5% setelah ditransformasi ke dalam  

 

Lethal Time 50 (LT50) 

 

Tabel    2.    Rata-rata     LT50       larva    O.   rhinoceros      setelah     pemberian    beberapa      

                     konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan (P. aduncum) (jam)  

Konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan  
Rata-rata lethal time 50 

O. rhinoceros (jam)  

                                  0 g.l
-1

 air             168,0 a 
 

                                25 g.l
-1

 air             168,0 a 
 

                          50 g.l
-1

 air             168,0 a 
 

                          75 g.l
-1

 air             159,0 a 
 

                        100 g.l
-1

 air                   93,0 b 
 

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

menurut uji BNT pada taraf  5% setelah ditransformasi ke dalam  

 

Lethal Concentration (LC50 dan LC95) 

 

Tabel   3.   Lethal   concentration    ekstrak    tepung   daun    sirih   hutan    terhadap  larva  

                   O. rhinoceros. 

Lethal  concentration            Konsentrasi (%)           Kisaran SK 95 (%) 

                                     LC50                              9,1                                 6,7-20,5 
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                                     LC95                          104,2                             34,5-757,1 

Keterangan SK = Selang kepercayaan  

 

Mortalitas Harian 

 
Gambar  1. Fluktuasi  mortalitas  harian   larva  O.  rhinoceros  setelah  aplikasi  beberapa     

konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan 

 

Mortalitas Total 

 

Tabel 4. Rata-rata mortalitas total larva O. rhinoceros setelah pemberian beberapa   

konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan (P. aduncum) (%)  

Konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan  
Rata-rata mortalitas total  

O. rhinoceros (%) 

                                    0 g.l
-1

 air                     0,0 d 

                                  25 g.l
-1

 air                   22,5 c 

                                  50 g.l
-1

 air                   27,5 c 

                                  75 g.l
-1

 air                   42,5 b 

                                100 g.l
-1

 air                   57,5 a 

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

menurut uji BNT pada taraf 5% setelah ditransformasikan dengan rumus arcsin 

 

PEMBAHASAN 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak tepung daun sirih hutan dengan 

konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan yang tidak nyata terhadap waktu awal 

kematian O. rhinoceros. Aplikasi beberapa konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan 

memperlihatkan pengaruh terhadap awal kematian larva O. rhinoceros dengan kisaran 

waktu 33-66 jam. 

Perlakuan ekstrak tepung daun sirih hutan 25 g.l
-1

 air menyebabkan waktu awal 

kematian terjadi pada 66 jam setelah aplikasi dan berbeda tidak nyata dengan perlakuan 

konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan 50 g.l
-1

 air, 75 g.l
-1

 air dan 100 g.l
-1

 air dengan 

masing-masing waktu awal kematian terjadi pada 51 jam, 39 jam dan 33 jam setelah 

aplikasi. Hal ini diduga terjadi, karena senyawa aktif piperamidin dalam ekstrak tepung 

Konsentrasi ekstrak  
tepung daun sirih hutan 
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daun sirih hutan masih mampu ditolerir oleh larva O. rhinoceros, sehingga peningkatan 

konsentrasi yang diberikan, tidak menimbulkan pengaruh yang berbeda nyata dalam 

mematikan serangga uji. Hal ini diperkuat oleh Dadang dan Prijono (2008) yang 

menyatakan bahwa suatu serangga memiliki kepekaan terhadap senyawa bioaktif yang 

dapat mempengaruhi kemampuan metabolik serangga dalam menyingkirkan dan 

menguraikan bahan racun dari tubuhnya. Diperkuat oleh pendapat Saenong (2013) 

menyatakan bahwa salah satu kelemahan pestisida nabati yaitu daya racunnya yang rendah, 

sehingga memerlukan waktu yang lebih lama di dalam mematikan serangga uji. 

Peningkatan konsentrasi yang diberikan belum mampu memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap waktu awal kematian larva O. rhinoceros, diduga disebabkan, 

kandungan bahan aktif piperamidin yang tergolong rendah pada daun sirih hutan, sehingga 

membutuhkan waktu lebih lama untuk mematikan larva O. rhinoceros. Peningkatan 

konsentrasi yang diberikan sampai konsentrasi yang tertinggi hanya memperlihatkan 

respon yang sama di dalam mematikan paling awal larva O. rhinoceros. Hal ini dapat 

dilihat jika dibandingkan dengan hasil penelitian Irawan (2018) yang menyatakan bahwa 

aplikasi ekstrak tepung buah sirih hutan pada konsentrasi 100 g.l
-1

 air memberikan 

pengaruh yang lebih cepat dalam mematikan paling awal larva O. rhinoceros yakni 28,8 

jam setelah aplikasi.  

Senyawa piperamidin yang terkandung di dalam ekstrak tepung daun sirih hutan 

masuk melalui racun kontak dan racun perut, bahan aktif masuk ke dalam tubuh larva O. 

rhinoceros ketika aplikasi penyiraman larutan ekstrak tepung daun sirih hutan mengenai 

tubuh larva O. rhinoceros dan setelah larva O. rhinoceros memakan TKKS yang disiram 

larutan ekstrak tepung daun sirih hutan. Hal ini sesuai dengan pendapat Singgih et al. 

(2006) dalam Karsidi (2013) yang menyatakan bahwa, pada racun kontak bahan aktif 

masuk melalui kontak dengan kulit, langsung langsung masuk melalui lubang-lubang 

alami pada lapisan kutikula serangga, trakea atau kelenjar sensorik dan organ lain yang 

berhubungan dengan kutikula, sedangkan pada racun perut, bahan aktif masuk melalui 

mulut dan saluran pencernaan, sehingga bahan aktif harus tertelan lebih dahulu untuk 

memberikan efek yang diharapkan.  

Senyawa aktif yang terdapat pada tumbuhan Piperaceae termasuk dalam golongan 

piperamidin seperti piperin, piperisida, piperlongominim dan guininsin. Senyawa tersebut 

bersifat sebagai racun saraf dalam mematikan serangga uji, dengan mengganggu impuls 

saraf pada akson dan mengakibatkan kematian serangga dengan cepat (Scott et al. 2008). 

Morgan & Wilson (1999) dalam Zarkani (2008) menyatakan setelah masuk ke dalam 

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

impuls saraf pada akson sehingga mengakibatkan ketidakaturan gerakan dan kejang, yang 

akhirnya dapat menyebabkan kematian. Terganggunya sistem saraf pada tubuh larva                   

O. rhinoceros diduga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi aktivitas makannya. 

Menurunnya aktifitas makan secara perlahan-lahan akan menyebabkan kematian. 

Gejala awal kematian larva O. rhinoceros ditandai oleh adanya perubahan tingkah 

laku yaitu larva O. rhinoceros menjadi kurang aktif bergerak dan terjadi perubahan 

morfologi, yakni perubahan warna tubuh larva O. rhinoceros dari warna putih kekuningan 

menjadi coklat hingga kehitaman, tubuh menjadi lunak dan keriput serta tidak bergerak 

lagi, perubahan yang terjadi pada larva O. rhinoceros setelah aplikasi dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

Perubahan warna yang terjadi pada tubuh larva O. rhinoceros setelah aplikasi 

ekstrak tepung daun sirih hutan, diduga memperlihatkan gejala melanisasi yang terjadi 

pada tubuh larva O. rhinoceros. Nappi et al. (1992) dalam Dono et al. (2006) menyatakan 
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bahwa dalam proses melanisasi selalu melibatkan fenoloksidase yang dicirikan dengan 

warna coklat atau hitam. Melanisasi kutikula adalah proses yang dikatalisis oleh enzim 

fenoloksidase yang mengikuti proses penyembuhan luka pada kutikula serangga. Pada 

hewan dikenal ada 2 tipe melanisasi yaitu phaeomelanin dan eumelanin. Phaeomelanin 

(polidihidro benzotiazina) dicirikan dengan kelarutan dalam alkali, berwarna kuning 

hingga coklat kemerahan, merupakan pigmen yang mengandung sulfur dan merupakan 

siklisasi oksidatif dari sisteinildopaquinon. Eumelanin dicirikan berwarna coklat atau 

hitam, heteropolimer yang tidak larut dan tersusun atas o-hidroquinon dan quinon. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak tepung daun sirih hutan hutan 0 g.l
-

1 
air, 25 g.l

-1
 air dan 50 g.l

-1
 air sampai pada akhir pengamatan (168 jam) tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap lethal time 50 larva O. rhinoceros, sedangkan pada 

perlakuan 75 g.l
-1

 air mampu menyebabkan kematian 50% populasi larva O. rhinoceros 

pada waktu 159 jam, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan ekstrak tepung daun 

sirih hutan hutan 0 g.l
-1

 air, 25 g.l
-1

 air dan 50 g.l
-1

 air. Hal ini diduga larva O. rhinoceros 

masih mampu bertahan terhadap konsentrasi perlakuan yang diberikan sehingga tidak 

memperlihatkan hasil yang berbeda nyata dalam mematikan 50 % populasi larva O. 

rhinoceros. Diduga larva O. rhinoceros mampu melakuan detoksifikasi terhadap bahan 

aktif yang masuk ke dalam tubuhnya, hal ini sesuai dengan pendapat Parkinson & Ogilvie 

(2008) dalam Arneti (2012) yang menyatakan bahwa sebagian dari energi yang diperoleh 

dari makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan, akan dialokasikan untuk 

detoksifikasi senyawa racun yang masuk ke dalam tubuh serangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses perubahan morfologi larva O. rhinoceros setelah aplikasi ekstrak tepung 

daun sirih hutan (a) larva O. rhinoceros berwarna kekuningan (b) larva O. 

rhinoceros yang telah mati berwarna kecoklatan (c) larva O. rhinoceros yang 

telah mati berwarna hitam (Dokumentasi penelitian, 2018) 

 

Konsentrasi 100 g.l
-1

 air merupakan perlakuan yang paling cepat mematikan 50% 

populasi larva O. rhinoceros yaitu 93 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan 

semua perlakuan. Hal ini memperlihatkan bahwa konsentrasi ekstrak tepung daun sirih 

hutan yang tertinggi, telah mampu menyebabkan kematian 50% larva O. rhinoceros terjadi 

lebih cepat dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Pernyataan ini diperkuat 

oleh Harbone (1979) dalam Nursal (1997) menyatakan bahwa konsentrasi ekstrak yang 

lebih tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan semakin tinggi pula, disamping itu daya 

kerja suatu senyawa sangat ditentukan oleh besarnya konsentrasi. 

a 

a 

b 

 

a 

 

c 
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Waktu yang dibutuhkan dalam mematikan larva O. rhinoceros sebanyak 50% pada 

perlakuan 100 g.l
-1

 air lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan lainnya hal ini diduga 

oleh banyaknya senyawa piperamidin yang terakumulasi pada tubuh larva O. rhinoceros 

yang masuk melalui kontak ke tubuh larva O. rhinoceros melalui lubang alami dan racun 

perut yang masuk melalui mulut dan saluran pencernaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin banyak senyawa aktif yang 

terkandung dan bersifat toksin dalam mematikan hama. Natawigena (2000) menyatakan 

bahwa proses kematian hama akan semakin cepat dengan penambahan konsentrasi yang 

digunakan. Diperkuat oleh Yunianti (2016) bahwa mortalitas akan terjadi lebih lambat 

pada konsentrasi yang rendah dikarenakan semakin sedikit bahan aktif yang masuk ke 

dalam tubuh serangga. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa konsentrasi yang tepat untuk mematikan 50% 

populasi larva O. rhinoceros adalah 9,1% atau setara dengan 91 g.l
-1

 air ekstrak tepung 

daun sirih hutan, sementara itu konsentrasi yang mampu untuk mematikan 95% populasi 

larva O. rhinoceros adalah 104,2% atau setara dengan 1042 g.l
-1

 air ekstrak tepung daun 

sirih hutan. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa ekstrak tepung daun sirih hutan 

belum efektif dalam mengendalikan larva O. rhinoceros. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Prijono (2007) bahwa konsentrasi ekstrak suatu bahan insektisida nabati dengan pelarut air 

dikatakan efektif jika tidak melebihi 10%.  Diperkuat oleh pendapat Prijono (1999) bahwa 

ekstrak kasar tumbuhan yang lebih dari konsentrasi 10% kurang efisien digunakan karena 

dalam penyiapannya akan membutuhkan sumber bahan tanaman yang cukup banyak dan 

semakin kecil konsentrasi dari 10%, maka tingkat toksisitasnya terhadap serangga uji 

tinggi. 

Kurang efektifnya ekstrak tepung daun sirih hutan dalam mengendalikan larva O. 

rhinoceros dapat disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Grainge dan Ahmad (1998) 

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

digunakan sebagai insektisida nabati sangat tergantung dari bahan yang dipakai. Sifat 

bioaktif atau racunnya dari suatu senyawa aktif tergantung pada kondisi tumbuhan, umur 

tanaman dan jenis dari tanaman tersebut.  

Menurut pendapat Dadang dan Prijono (2008) bahwa serangga yang berukuran lebih 

besar sering lebih tahan terhadap senyawa bioaktif dari pada serangga yang berukuran 

kecil. Perbedaan kepekaan ini berkaitan dengan perbedaan luas permukaan jaringan 

sasaran. Pada serangga kecil, senyawa bioaktif dapat lebih cepat mencapai dan memenuhi 

bagian sasaran dalam konsentrasi yang cukup menimbulkan kematian dibandingkan pada 

serangga yang lebih besar. Diperkuat oleh penelitian Nuryanto (2011) menyatakan bahwa 

konsentrasi yang diperlukan untuk mematikan 95% populasi hama kutu putih (Paracoccus 

marginatus) hanya 6,65%. Hal ini diduga berkaitan dengan ukuran tubuh serangga uji, 

dimana larva O. rhinoceros termasuk larva dengan ukuran yang besar sehingga untuk 

mematikannya diperlukan jumlah dan konsentrasi bahan aktif yang tinggi.  

Gambar 12 memperlihatkan bahwa fluktuasi mortalitas harian larva O. rhinoceros. 

Perlakuan konsentrasi 0 g.l
-1

 air, sampai pada akhir pengamatan (168 jam) tidak ada larva 

O. rhinoceros yang mati. Pengamatan hari pertama, perlakuan ekstrak tepung daun sirih 

hutan dengan konsentrasi 25 g.l
-1

 air belum mampu untuk mematikan larva O. rhinoceros, 

sedangkan perlakuan konsentrasi 50 g.l
-1

 air, 75 g.l
-1

 air dan 100 g.l
-1

 air mampu 

mematikan larva O. rhinoceros dengan kemampuan sebesar 2,5%, 2,5% dan 5%, hal ini 

dikarenakan semakin besar konsentrasi yang diberikan maka jumlah senyawa racun yang 

terdapat pada larutan ekstrak juga semakin besar sehingga kemampuan untuk mematikan 

larva O. rhinoceros semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyana (2002) 
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yang menyatakan bahwa pemberian konsentrasi yang semakin tinggi menyebabkan 

serangga uji cepat mengalami kematian.  

Pengamatan pada hari kedua memperlihatkan bahwa perlakuan konsentrasi 75 g.l
-1

 

air dan 100 g.l
-1

 air ekstrak tepung daun sirih hutan telah mencapai puncak kematian larva             

O. rhinoceros yakni mencapai 15% dan 20%. Untuk perlakuan 25 g.l
-1

 air dan 50 g.l
-1

 air 

mengalami peningkatan mortalitas harian yakni mencapai 5%. Hari ketiga pengamatan 

perlakuan konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan 75 g.l
-1

 air dan 100 g.l
-1

 air 

memperlihatkan penurunan mortalitas harian yakni 10% dan 15%, sedangkan perlakuan 

konsentrasi 25 g.l
-1

 air dan 50 g.l
-1

 air mencapai puncak kematiannya dengan persentase 

7,5%.  

Puncak mortalitas harian pada masing-masing perlakuan terjadi pada hari kedua 

dan ketiga setelah aplikasi. Puncak mortalitas harian tertinggi terjadi pada konsentrasi 100 

g.l
-1

 air pada hari kedua dengan persentase kemampuan mematikan larva O. rhinoceros 

20%. Hal ini diduga kandungan bahan aktif yang rendah menyebabkan bahan aktif 

piperamidin bekerja secara lambat sehingga puncak kematian terjadi lebih lama dengan 

persentase kematian yang rendah. Bahan aktif belum bekerja secara maksimal untuk 

mematikan larva O. rhinoceros. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Irawan (2018), 

yang menunjukkan puncak mortalitas harian pada perlakuan ekstrak tepung daun sirih 

hutan 100 g.l
-1 

terjadi pada hari kedua dengan persentase kemampuan mematikan larva O. 

rhinoceros sebesar 24%.
 
 

Pengamatan pada hari keempat, kelima dan keenam perlakuan konsentrasi 25 g.l
-1

 

air, 50 g.l
-1

 air, 75 g.l
-1

 air dan 100 g.l
-1

 air masing-masing menunjukkan penurunan tingkat 

mortalitas harian berkisar 10% hingga 2,5%. Hasil pengamatan menunjukkan setelah 

terjadinya puncak kematian larva O. rhinoceros pada hari kedua dan ketiga, persentase 

kematian terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan senyawa aktif piperamidin yang 

terdegradasi secara alami dan jumlah larva O. rhinoceros yang hidup lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlahnya di hari pertama pengamatan. Penelitian yang dilakukan 

Gani (2013) memperlihatkan persentase kematian ulat api Setora nitens terus mengalami 

penurunan setelah terjadinya puncak kematian pada hari pertama, hal ini disebabkan 

karena jumlah ulat api Setora nitens yang masih hidup pada pengamatan hari selanjutnya 

semakin berkurang. 

Pengamatan pada hari ketujuh tidak ada lagi kematian terhadap larva O. rhinoceros 

pada semua perlakuan ekstrak tepung daun sirih hutan. Hal ini disebabkan senyawa aktif 

yang terdapat pada ekstrak tepung daun sirih hutan telah berkurang. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dadang dan Prijono (2008) yang menyatakan 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. Setyowati (2004) dalam Alfindra at al. (2015) juga 

menyatakan bahwa bahan-bahan nabati cepat terurai dan residunya mudah hilang, hal ini 

disebabkan karena senyawa kimia yang ada dalam bahan nabati mudah terdegradasi oleh 

lingkungan. Oudejans (1991) dalam Alfindra et al. (2015) juga menambahkan bahwa 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penguraian bahan aktif insektida yaitu 

faktor fisik (panas dan kelembaban), faktor biologi (jamur dan bakteri), faktor kimia (pH 

dan reaksioksidasi) atau faktor mekanik (tekanan dan kondisi lapangan). 

Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 100 g.l
-1

 air ekstrak tepung 

daun sirih hutan mampu menyebabkan persentase mortalitas total tertinggi yaitu sebesar 

57,5% dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan ekstrak tepung daun sirih 
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hutan dengan konsentrasi 75 g.l
-1

 air mampu menyebabkan mortalitas total sebesar 42,5% 

dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Perlakuan ekstrak tepung daun sirih hutan 

dengan konsentrasi 50 g.l
-1

 air ekstrak tepung daun sirih hutan mampu menyebabkan 

mortalitas total larva O. rhinoceros sebesar 27,5% dan berbeda tidak nyata dengan 

perlakuan 25 g.l
-1

 air ekstrak tepung daun sirih hutan yang mampu menyebabkan 

mortalitas total larva O. rhinoceros sebesar 22,5%, hal ini diduga karena pada kedua 

perlakuan tersebut tubuh larva O. rhinoceros masih dapat mentolerir bahan aktif yang 

terdapat pada ekstrak tepung daun sirih hutan sehingga tidak berpengaruh pada larva O. 

rhinoceros dengan peningkatan konsentrasi tersebut, sedangkan perlakuan ekstrak tepung 

daun sirih hutan dengan konsentrasi 0 g.l
-1

 air tidak terjadi kematian larva O. rhinoceros 

hingga akhir pengamatan (168 jam) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 

Peningkatan konsentrasi ekstrak tepung daun sirih hutan menunjukan perbedaan 

yang nyata terhadap mortalitas total larva O. rhinoceros. Hal ini disebabkan semakin 

tinggi konsentrasi yang diberikan maka kandungan senyawa aktif piperamidin juga 

semakin tinggi, sehingga menyebabkan mortalitas total larva O. rhinoceros semakin besar. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Yunita et al. (2009) bahwa semakin tinggi konsentrasi 

senyawa insektisida yang digunakan maka tingkat kematian serangga uji semakin tinggi 

pula.  

Senyawa aktif piperamidin yang terkandung dalam ekstrak tepung daun sirih hutan 

masuk ke dalam tubuh larva O. rhinoceros sebagai racun kontak dan perut, setelah masuk 

ke dalam tubuh serangga selanjutnya senyawa aktif piperamidin akan bekerja sebagai 

racun saraf. Senyawa aktif piperamidin akan mengganggu sistem saraf dan mengakibatkan 

implus saraf tidak dapat berjalan secara normal sehingga serangga tidak mampu merespon 

rangsangan (Scott et al. 2008). Terganggunya sistem saraf pada hama, maka akan 

mempengaruhi tingkah laku dan menurunkan aktifitas metabolisme dalam tubuh hama. 

Salah satu aktivitas metabolisme yang terganggu adalah proses respirasi. Penghambatan 

pada proses respirasi ini menyebabkan serangga mengalami kelumpuhan alat pernafasan 

sehingga terjadi ketidakseimbangan zat dalam cairan tubuh dan mengakibatkan 

disfungsional pada bagian pencernaan sehingga terjadi gejala inaktif (tidak mampu makan) 

serta paralisis (kelumpuhan) kemudian mati (Tarumingkeng 1992). 

Menurut Perry et al. (1998) piperamidin diketahui sebagai neurotoksin atau racun 

saraf pada serangga yang memiliki sistem kerja yang sama dengan pyretroid. Piperamidin 

mempengaruhi ketersediaan sodium, toksin menyebabkan saluran sodium pada membran 

akson tidak dapat menutup, akibatnya ion sodium terus menerus melewati membran dan 

menyebabkan kejang pada serangga. Selain itu, senyawa aktif dalam daun sirih hutan yang 

bersifat insektisida dan termasuk dalam kelompok piperamidin bekerja sebagai racun saraf 

dengan menghambat enzim sitokrom P450 kelompok polysubstrate monooxygenase 

(PSMO). Enzim ini berperan mengoksidasi berbagai jenis senyawa racun dari luar tubuh 

atau limbah metabolisme di dalam tubuh (Morgan & Wilson 1999 dalam Zarkani, 2008).  

Perlakuan ekstrak tepung daun sirih hutan dengan konsentrasi 100 g.l
-1

 air mampu 

mematikan larva O. rhinoceros sebesar 57,5% namun belum efektif jika digunakan sebagai 

pestisida nabati. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Dadang dan Prijono (2008) yang 

menyatakan bahwa pestisida nabati dikatakan efektif apabila perlakuan tersebut dapat 

mengakibatkan kematian serangga uji melebihi 80%. 

 

KESIMPULAN 
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Aplikasi ekstrak tepung daun sirih hutan pada konsentrasi 100 g.l
-1

 air mampu 

mengendalikan larva O. rhinoceros dengan mortalitas total sebesar 57,5% namun belum 

efektif mengendalikan larva O. rhinoceros karena belum mampu mematikan serangga uji 

di atas 80%. Konsentrasi yang tepat untuk mematikan 50% larva O. rhinoceros adalah 

9,1% atau setara 91 g.l
-1

 air ekstrak tepung daun sirih hutan, sementara itu konsentrasi 

yang mampu untuk mematikan 95% larva O. rhinoceros adalah 104,2% atau setara 1042 

g.l
-1

 air ekstrak tepung daun sirih hutan. 
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