
Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Pertanian 2017  
 

| 591  
 

Uji Konsentrasi Ekstrak Tepung Buah Sirih Hutan (Piper aduncum L.) 
terhadap Mortalitas Wereng Coklat (Nilaparvata lugens Stall.) pada Bibit 

Tanaman Padi (Oryza sativa L.) 

 Rusli Rustam*, Hafiz Fauzana ,Rizki Nika Syahputri  

Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau 
*email : rusli69@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 

Padi merupakan salah satu bahan makanan pokok di negara-negara agraris, terutama di Indonesia. 
Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stall.) merupakan hama utama yang dapat menyerang tanaman 
padi, sehingga serangan hama ini dapat menurunkan produksi beras khususnya di Indonesia. Upaya 
pengendalian yang dilakukan petani masih bertumpu menggunakan insektisida kimia sintetik namun 
banyak menimbulkan dampak negatif. Mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh insektisida 
kimia sintetik, perlu adanya alternatif lain sebagai teknik pengendalian wereng coklat yaitu 
memanfaatkan buah sirih hutan (Piper aduncum L.) sebagai insektisida nabati. Buah sirih hutan 
dijadikan tepung sebelum digunakan sebagai insektisida nabati. Penelitian ini bertujuan untuk untuk 
mendapatkan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan (Piper aduncum L.) yang terbaik untuk 
mematikan wereng coklat (Nilaparvata lugens Stall.) pada tanaman padi (Oryza sativa L.). Penelitian 
ini dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah beberapa konsentrasi ekstrak tepung buah 
sirih hutan yaitu (konsentrasi 0%; konsentrasi 2,5%; konsentrasi 5;  konsentrasi 7,5%; dan konsentrasi 
10%). Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 2,5% merupakan konsentrasi yang efektif 
dibandingkan dengan konsentrasi lainnya, karena pada konsentrasi ini sudah mampu menyebabkan 
mortalitas total wereng coklat sebesar 84,61%. 

Kata kunci:Tanaman padi (Oryza sativa L.), Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stall.), buah 
sirih hutan (Piper aduncum L.). 

1. Pendahuluan 

Padi merupakan produk utama pertanian di negara-negara agraris, termasuk di Indonesia. 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi beras terbesar di dunia. Sebagian 
besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Konsumsi beras di 
Indonesia yang sangat tinggi menuntut tingkat permintaan produksi beras menjadi besar pula. Hal 
ini menjadikan  tanaman pangan di Indonesia masih menjadi prioritas utama untuk dikembangkan 
dibidang pertanian, karena kebutuhan pangan nasional belum terpenuhi. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika kenaikan harga beras atau kurangnya stok beras nasional akan berdampak 
negatif bagi kondisi sosial dan perekonomian masyarakat Indonesia (Mamarimbing 2003).  

Menurut Badan Pusat Statistik Riau (2013), bahwa total luas lahan persawahan di Riau pada 
tahun 2012 seluas 109.585 ha, dengan produktivitas sebesar 3.556 kg/ha dan produksi 51.215 ton. 
Selama periode tahun 2013 terjadi penurunan produksi menjadi 43.414 ton, sehingga mengalami 
defisit sebanyak 7.801 ton/ha. Penurunan produksi padi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor 
penting salah satunya adalah hama wereng coklat.  

Wereng coklat dapat menyerang tanaman padi mulai dari persemaian sampai waktu panen. Nimfa 
dan imago menghisap cairan tanaman yang berada pada batang padi. Wereng coklat dapat 
menimbulkan kerusakan ringan sampai berat pada hampir semua fase tumbuh, sejak fase bibit, 
anakan, sampai fase masak susu (pengisian) maka dari itu hama wereng coklat harus dikendalikan 
agar tidak merusak seluruh tanaman padi (Baehaki 1992). 

Gejala yang tampak dari serangan wereng coklat dapat terlihat dari daun yang menguning 
kemudian tanaman mengering dengan cepat (seperti terbakar). Gejala ini dikenal dengan istilah 
hopperbum. Dalam suatu hamparan gejala hopperbum terlihat sebagai bentuk lingkaran yang 
menunjukkan pola penyebaran werengcoklat yang dimulai dari satu titik kemudian menyebar 



Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Pertanian 2017  
 

592 |  
 

kesegala arah dalam bentuk lingkaran.Dalam keadaan seperti ini populasi werengcoklat biasanya 
sudah sangat tinggi. 

Teknik pengendalian yang dilakukan petani padi untuk mengendalikan hama wereng coklat 
sampai saat ini masih menggunakan insektisida kimia sintetik. Penggunaan insektisida kimia sintetik 
dianggap oleh petani sebagai pilihan utama karena dapat mengendalikan hama secara cepat dan 
praktis. Menurut Untung (2000) bahwa penggunaan insektisida kimia sintetik secara    terus-
menerus atau kurang bijaksana akan menimbulkan dampak buruk seperti terjadinya pencemaran 
lingkungan, meracuni organisme non target, timbulnya resistensi hama, resurjensi dan timbulnya 
hama skunder. 

Pemanfaatan bahan aktif insektisida nabati dalam mengendalikan hama wereng coklat 
merupakan alternatif pengendalian untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dari 
penggunaan pestisida sintetik. Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan dasarnya berasal 
dari tumbuhan yang berfungsi sebagai zat pembunuh, penolak dan penghambat pertumbuhan 
organisme pengganggu tanaman (Suhardjan 1993 dalam Setyowati, 2004). 

Tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai insektisida nabati adalah sirih hutan (Piper aduncum L.) 
yang merupakan spesies tanaman Piperaceae yang daun dan buahnya memiliki potensi sebagai 
sumber insektisida nabati. Potensi lainnya dari sirih hutan yakni terkait dengan ketersediaannya di 
Riau. Tumbuhan sirih hutan banyak terdapat di sekitar lahan petani tumbuh secara liar dan belum 
dimanfaatkan dengan optimal sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai insektisida nabati 
(Darmayanti 2014).  

Senyawa aktif yang terdapat pada tumbuhan Piperaceae termasuk dalam golongan piperamida 
seperti piperin, piperisida, piperlongominim dan guininsin. Senyawa tersebut bersifat sebagai racun 
saraf dengan mengganggu impuls syaraf pada akson saraf seperti cara kerja insektisida piretroid 
(Scott et al., 2008 dalam Muliya 2010). Menurut Aminah (1995) bahwa daun sirih hutan mengandung 
senyawa-senyawa seperti heksana, sianida, saponin, tanin, flavonoid, steroid, alkanoid, dan minyak 
atsiri yang dapat berfungsi sebagai insektisida.  

Hasil penelitian Nuryanto (2010), menyatakan bahwa aplikasi ekstrak daun sirih hutan pada 
konsentrasi 50 g/l air terhadap hama kutu putih (Paracoccus marginatus) menyebabkan kematian 
95%. Hasil penelitian Hariadi (2013) melaporkan bahwa pada konsentrasi ekstrak daun sirih hutan 
100 g/l air merupakan konsentrasi yang baik dalam mengendalikan kutu daun persik (Myzus 
persicae Sulzer)dengan persentase mortalitas total sebesar 95,83%.  

Menurut Dadang dan Prijono (2008) bahwa konsentrasi ekstrak suatu bahan insektisida dengan 
pelarut air dikatakan efektif apabila tidak melebihi 10% dan dapat mengakibatkan tingkat kematian 
melebihi 80%.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi tepung buah sirih hutan (Piper aduncum 
L.) yang terbaik untuk mematikan wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal.) pada tanaman padi (Oryza 
sativa L.).  

2. Bahan dan Metode 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas Pertanain 
Universitas Riau JL. Bina Widya Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kotamadya 
Pekanbaru, dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2016. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah benih padi varietas IR 42 dari Balai Benih Padi (BBI) 
Kampar, imago wereng coklat, buah sirih hutan, aquades dan sabun krim. Alat-alat yang digunakan 
adalah timbangan analitik, termohygrometer, wadah ukuran 21 x 19 cm, gelas plastik volume 500 ml, 
blender, hand spayer 300 ml, erlemeyer, batang pengaduk, kertas label, aspirator, pisau, saringan 
dengan diameter 0,5 mm, gunting, ayakan 40 mesh, kain kasa, kamera digital dan alat-alat tulis. 

Penelitian dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan yakni : SH0 (konsentrasi 0%), SH1 (kosentrasi 2,5%), SH2 
(konsentrasi 5%), SH3 (konsentrasi 7,5%), SH4 (konsentrasi 10%).  

Parameter yang diamati adalah waktu awal kematian (Jam), lethal time 50 (LT50) (Jam), mortalitas 

harian (%), mortalitas total (%), suhu dan kelembaban. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian 
Universitas RiauJL. Bina Widya Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kotamadya 
Pekanbaru, pada suhu rata-rata 26,65 oC dan kelembaban 81,58% (Lampiran 3), dengan hasil sebagai 
berikut: 

3.1. Awal Kematian Wereng Coklat (Jam) 

Hasil pengamatan awal kematian wereng coklat setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 
perlakuan berbagai konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan (Piper aduncum L.) memberikan 
pengaruh nyata terhadap awal kematian wereng coklat. hasil uji lanjut DNMRTpada taraf 5% dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata awal kematian wereng coklat setelah pemberian beberapa konsentrasi ekstrak 
tepung buah sirih hutan (jam) 

Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 
(%) 

Rata-rata awal kematian wereng coklat 
(jam) 

0,0                   72,00 a 

2,5                     4,00  b 

5,0                     2,50  c 

7,5                     1,75  cd 

10,0                     1,25  d 

KK = 7,66 %  

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

menurut uji DNMRT pada taraf 5%. Setelah ditransformasi dengan Arc Sin√𝑦. 

Tabel 1 menunjukan bahwa perlakuan dengan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 0%  
sampai waktu 72 jam tidak ada wereng coklat yang mati. Aplikasi ekstrak tepung buahsirih hutan 

memperlihatkan pengaruh terhadap awal kematian wereng coklat dengan kisaran waktu 1,25 - 4 
jam. 

Perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan 2,5%  menyebabkan awal kematian wereng coklat 
terjadi 4 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan semua perlakuan. Jika konsentrasi ekstrak 
tepung buah sirih hutan ditingkatkan menjadi 5%, maka awal kematian wereng coklat semakin cepat 
yaitu pada waktu 2,50 jam hal ini berbeda tidak nyata dengan perlakuan konsentrasi 7,5%. 
Sedangkan konsentrasi 10%  merupakan awal kematian wereng coklat tercepat yaitu 1,25 jam 
setelah aplikasi hal ini berbeda tidak nyata dengan konsentrasi 7,5%. 

Data di atas memperlihatkan bahwa dengan meningkatkan konsentrasi 2,5% - 7,5% ekstrak 
tepung buah sirih hutan terhadap wereng coklat, menyebabkan awal kematian hama tersebut 
semakin cepat terjadi. Hal ini diduga kandungan bahan aktif yang terdapat di dalam ekstrak tepung 
buah sirih hutan yang semakin tinggi, maka akan mempercepat awal kematian wereng coklat. Bahan 
aktif yang terdapat di dalam ekstrak tepung buah sirih hutan masuk melalui kulit (kutikula) hama 
tersebut dan dialirkan ke bagian tubuh hama lainnya sehingga bahan aktif tersebut dapat menyerang 
sistem saraf dan mengganggu saluran pernapasan sehingga dapat menyebabkan kematian pada 
hama tersebut. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Natawigena (1993), bahwa proses kematian hama akan 
semakin cepat dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak yang diberikan. Hasil ini juga didukung 
oleh Aminah (1995), dan Dewi (2010), yang menyatakan bahwa senyawa yang terkandung dalam 
konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan yang tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap 
kematian hama wereng coklat semakin tinggi. 

Senyawa aktif yang terdapat pada tumbuhan Piperaceae termasuk dalam golongan piperamida 
seperti piperin, piperisida, piperlongominim dan guininsin. Senyawa tersebut bersifat sebagai racun 
saraf dengan mengganggu impuls syaraf pada akson dan mengakibatkan kematian wereng coklat 
dengan cepat(Scott dkk., 2008dalam Muliya, 2010).Kepekaan suatu wereng coklat terhadap senyawa 
bioaktif dapat disebabkan oleh kemampuan metabolik wereng coklat yang dapat menguraikan dan 
menyingkirkan bahan racun dari tubuhnya (Priyono, 1999). 
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Gejala awal kematian wereng coklat ditandai oleh adanya perubahan tingkah laku yaitu wereng 
coklat menjadi kurang aktif bergerak dan terjadi perubahan morfologi. Warna tubuh wereng coklat 
berubah dari warna coklat kekuningan menjadi coklat kehitaman-hitam seperti terbakar. Selain itu 
bentuh tubuh menjadi kaku dan tidak bergerak lagi (Gambar 1). 

 

3.2. Lethal Time (LT50) Wereng Coklat (Jam) 

Hasil pengamatan lethal time 50 wereng coklat setelah dianalisis menggunakan sidik ragam 
menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan memberikan pengaruh 
nyata terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mematikan wereng coklat sebanyak 50% (Lampiran 
2 b), hasil uji lanjut DNMRT pada Table 2. 

Tabel 2. Rata-rata lethal time 50 wereng coklat dengan perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 
tepung buah sirih hutan (jam) 

Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan  

(%) 

Rata-rata  lethal time 50 wereng coklat  

(jam) 

0,0                     72,00 a 

2,5                     21,25 b 

5,0                     17,75 bc 

7,5                     19,75 b 

10,0                       8,25 c 

KK = 16,38 %  

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

menurut uji DNMRT pada taraf 5%. Setelah ditransformasi dengan Arc Sin√𝑦 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada perlakuan ekstrak tepungbuah sirih hutan dengan konsentrasi 
2,5% lethal time 50 pada wereng coklat terjadi 21,25 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan 
konsentrasi 0% dan 10%. Saat konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan ditingkatkan menjadi 5% 
maka lethal time 50 wereng coklat menjadi semakin cepat (17,75 jam) hal ini berbeda tidak nyata 
dengan perlakuan konsentrasi 7,5% ekstrak tepung buah sirih hutan. Konsentrasi 10% merupakan 
waktu yang paling cepat untuk mematikan wereng coklat di lethal time 50 yaitu 8,25 jam setelah 
aplikasi berbeda nyata dengan semua perlakuan. Hal ini diduga adanya senyawa piperamidin yang 
bersifat toksin yang dapat masuk sebagai racun kontak (Arneti, 2012). Pernyataan ini juga dapat 
diperkuat oleh (Harbone, 1979 dalam Nursal, 1997), menyatakan bahwa konsentrasi ekstrak tepung 
buah sirih hutan yang lebih tinggi akan menyebabkan pengaruh yang ditimbulkan semakin tinggi, 
disamping itu daya kerja suatu senyawa sangat ditentukan oleh besarnya konsentrasi. Mulyana 
(2000), menyatakan bahwa pemberian ekstrak yang tinggi akan menyebabkan wereng coklat cepat 
mengalami kematian, hal ini disebabkan oleh banyaknya zat aktif yang masuk ke dalam tubuh 
wereng coklat. 

Peningkatan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan dapat menyebabkan daya tahan dari 
wereng coklat menurun, sehingga dapat mematikan 50% wereng coklat. Natawegena (1993), 

 
Sumber : Foto Penelitian (2016) 

Gambar 1. Perubahan fisik pada wereng coklat setelah diberi perlakuan ekstrak    tepung daun sirih 
hutan: (a). Wereng coklat tanpa diberi perlakuan dan (b). Wereng coklat yang mati 
karena diberi perlakuan 

  

 
 
 

 

 



Prosiding Seminar Nasional BKS PTN Wilayah Barat Bidang Pertanian 2017  
 

| 595  
 

menyatakan bahwa proses kematian hama akan semakin cepat dengan pertambahan konsentrasi 
ekstrak tepung buah sirih hutan yang digunakan. 

Cepatnya waktu yang dibutuhkan untuk mematikan wereng coklat sebanyak 50% pada perlakuan 
konsentrasi 10% disebabkan oleh banyaknya senyawapiperamidin yang masuk ke dalam tubuh 
wereng coklat. Senyawa tersebut melekat pada batang padi yang menjadi makanan hama tersebut. 
Wereng coklat menghisap batang padi yang telah diberi ekstrak tepung buah sirih hutan tersebut 
sehingga wereng coklat keracunan dan menyebabkan kematian pada hama. Senyawa tersebut masuk 
ke dalam pencernaan dan mengganggu proses metabolisme, salah satunya adalah menurunnya 
kemampuan wereng coklat dalam merubah makanan yang dikonsumsinya dan mengakibatkan 
menurunnya kemampuan laju pertumbuhan dan perkembangan wereng coklat serta tidak dapat 
menyelesaikan siklus hidupnya. Penghambatan metabolisme ini menyebabkan wereng coklat 
mengalami kelumpuhan alat pernapasan dan mengakibatkan disfungisional pada bagian 
pencernaan, sehingga terjadi gejala inaktif (tidak mampu makan) serta paralisis (kelumpuhan) 
kemudian mati (Tarumingkeng, 1992). Dadang dan Prijono (2008), juga menyatakan bahwa 
perbedaan konsentrasi dan jenis senyawa dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap 
pengahambatan aktivitas makan hama. 

3.3. Mortalitas Harian Wereng Coklat (%) 

Hasil pengamatan pada mortalitas harian wereng coklat dengan perlakuan konsentrasi ekstrak 
tepung buah sirih hutan yang berbeda menunjukkan pengaruh terhadap kematian wereng coklat. 
Persentase mortalitas harian wereng coklat dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 memperlihatkan bahwa ekstrak tepung buah sirih hutan berpengaruh terhadap 

mortalitas harian wereng coklat yaitu pada hari pertama konsentrasi 2,5% - 10% telah mematikan 
wereng coklat antara 52,5% - 92,5%. Mortalitas harian pada konsentrasi 10% dihari pertama 
mencapai 92,5%, hal ini diduga bahan aktif dari insektisida nabati tepung buah sirih hutan bekerja 
secara maksimal sebagai racun syaraf. Sirih hutan mempunyai kandungan bahan aktif yaitu senyawa 
piperamidin. Menurut Scott,dkk. (2008), bahwa senyawa piperamidin bersifat sebagai racun syaraf 
dengan mengganggu impuls syaraf pada akson dan mengakibatkan kematian wereng coklat dengan 
cepat. 

Mortalitas harian tertinggi dengan persentase 92,5% pada konsentrasi 10% terjadi pada hari 
pertama dan mortalitas terendah dengan persentase 5,5% dengan konsentrasi 5% dihari pertama. 
Hal ini disebabkan semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin tinggi pula daya bunuh 
terhadap wereng coklat.Pendapat ini sesuai dengan Purba (2007) dalam Sari (2010), menyatakan 
bahwa peningkatan konsentrasi berbanding lurus dengan peningkatan bahan racun, sehingga daya 
bunuh semakin tinggi.  

Pada hari kedua setelah aplikasi menunjukkan persentase kematian wereng coklat mengalami 
penurunan pada perlakuan konsentrasi 10%, 7,5%, 5% dan 2,5%. Pada hari ketiga setelah aplikasi 
konsentrasi 2,5% dan 5% mengalami persentase kematian wereng coklat yaitu 17,5% dan 15%, jika 
dibandingkan dengan konsentrasi 7,5% dan 10% yaitu 2,5% dan 0%. Hal ini diduga karna jumlah 

 
Sumber : Foto Penelitian (2016) 

Gambar 2. Mortalitas harian wereng coklat setelah diberi perlakuan ekstrak tepung buah sirih 
hutan 
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wereng coklat yang terdapat pada perlakuan konsentrasi 2,5% dan 5%  masih banyak, sebaliknya 
wereng coklat yang terdapat pada konsentrasi 7,5% dan 10% telah banyak mati pada hari pertama 
dan hari kedua. Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi yang diberikan akan semakin 
mempercepat kemampuan bahan aktif dalam mematikan wereng coklat. Sesuai pernyataan  Dewi 
(2010), bahwa konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi maka pengaruh yang ditimbulkan dalam 
mematikan wereng coklat akan semakin tinggi, di samping itu daya kerja suatu senyawa sangat 
ditentukan oleh besarnya konsentrasi. Dadang dan Prijono (2008), mengemukakan beberapa 
kekurangan insektisida nabati, antara lain persistensi insektisida nabati rendah, sehingga pada 
tingkat populasi hama yang tinggi, untuk mencapai keefektifan pengendalian yang maksimum 
diperlukan aplikasi yang berulang-ulang agar hama bisa menurun populasinya. 

Perbedaan mortalitas harian ini diduga terjadi karena kandungan senyawa aktif piperamidin 
dalam buah sirih hutan pada setiap perlakuan berbeda-beda, sehingga jika diaplikasikan pada 
konsentrasi yang lebih tinggi maka aktivitas insektisidanya akan menjadi lebih tinggi karena 
senyawa aktif piperamidin yang masuk ke dalam tubuh wereng coklat akan semakin banyak. 
Pendapat ini diperkuat oleh Sasmitra (2015) menyatakan bahwa senyawa aktif piperamidin dan 
dilapiol yang terkandung dalam ekstrak tepung buah sirih hutan yang tinggi maka pengaruh yang 
ditimbulkan terhadap kematian wereng coklat uji semakin tinggi. 

3.4. Mortalitas Total Wereng Coklat (%) 

Hasil pengamatan persentase mortalitas total wereng coklat setelah dianalisis menggunakan sidik 
ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan memberikan 
pengaruh nyata terhadap persentase mortalitas total wereng coklat  dan hasil uji lanjut DNMRT pada 
taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Persentase mortalitas total wereng coklat dengan pemberian beberapa konsentrasi ekstrak 
tepung buah sirih hutan (%) 

Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 

(%) 

Mortalitas total wereng coklat 

(%) 

0,0 0,00 c 

2,5 84,61 b 

5,0 92,30 ab 

7,5 94,87 ab 

10,0 100,00 a 

KK = 10,45 %  

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

menurut uji DNMRT pada taraf 5%. Setelah ditransformasi dengan Arc Sin√𝑦 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa perlakuan tanpa ekstrak tepung buah sirih hutan berbeda nyata 
dengan semua perlakuan lainnya. Konsentrasi ekstrak tepung buah sirih hutan 2,5% menyebabkan 
mortalitas total wereng coklat sebesar 84,61% berbeda tidak nyata dengan perlakuan 5% dan 7,5%. 
Pada perlakuan tertinggi 10% ekstrak tepung buah sirih hutan menyebabkan mortalitas total pada 
wereng coklat sebesar 100% hal ini berbeda tidak nyata dengan perlakuan 5% dan 7,5%. 
Peningkatan konsentrasi yang terus diberikan menjadi 7,5% dan konsentrasi 10% menyebabkan 
mortalitas total wereng coklat yaitu masing-masing sebesar 94,87% dan 100% sampai akhir 
pengamatan. Hasil ini sesuai dengan pendapat Dewi (2010) menyatakan bahwa penambahan 
konsentrasi akan meningkatkan kandungan toksin yang dapat mempengaruhi wereng coklat 
sehingga menyebabkan kematian. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Yunita, dkk., (2009) dan 
Susanna (2003) bahwa semakin tinggi konsentrasi senyawa insektisida yang digunakan maka 
tingkat kematian wereng coklat semakin tinggi. 

Pemberian perlakuan ekstrak tepung buah sirih hutan pada konsentrasi 2,5% sudah dianggap 
efektif dalam menyebabkan mortalitas terhadap wereng coklat. Hal ini disebabkan karena pada 
perlakuan tersebut telah menyebabkan mortalitas total wereng coklat mencapai 84,61%.  

Hasil ini sesuai dengan pendapat Prijono (2008) bahwa ekstrak pestisida nabati dikatakan efektif sebagai 

pestisida apabila perlakuan dengan ekstrak tersebut dapat mengakibatkan tingkat kematian lebih dari 80%. 
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4. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 2,5% merupakan perlakuan terbaik 
untuk mengendalikan wereng coklat karna pada konsentrasi ini dapat menyebabkan mortalitas total 
sebesar 84,61% dengan awal kematian 4 jam setelah aplikasi dan LT50 pada jam ke 21,5 setelah 
aplikasi. 

5. Saran 

Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di lapangan untuk mendapatkan konsentrsai yang 

efektif dalam mengendalikan wereng coklat. 
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