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Abstrak
Spodoptera sp merupakan hama utama pada tanaman pangan dan hortikultura yang dapat
menurunkan produksi hingga 75 % sehingga, diperlukan upaya untuk pengendalian hama tersebut
dengan cara pemanfaatan ekstrak A. conyzoides yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efek antifeedant ekstrak A. conyzoides terhadap hama Spodoptera sp.
Penelitian ini terdiri dari ekstraksi tanaman A. conyzoides, rearing Spodoptera sp dan aplikasi
ekstrak A. conyzoides pada Spodoptera sp. Konsentrasi yang digunakan yaitu 1 %, 1.5 %, 2 %, 2.5
%, 3 % dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak berbeda nyata dengan
control. Pada konsentrasi 2 % memiliki efek antifeedant yang tertinggi sebesar 98,29 %. Penelitian
ini menunjukkan bahwa ekstrak A. conyzoides memiliki efek antifeedant yang tinggi dan dapat
digunakan untuk pengendalian Spodoptera sp
Kata kunci : Spodoptera sp, A. conyzoides, Antifeedant

PENDAHULUAN
Spodoptera sp merupakan hama yang memiliki kisaran inang yang luas karena
bersifat poliphag. Informasi dari beberapa petani mengatakan bahwa hama tersebut
memiliki tingkat serangan sedang sampai berat hingga 75%. Spodoptera sp dapat
menyerang tanaman pada fase vegetatif dan generatif dengan cara memakan daun tanaman
dan hanya meninggalkan tulang daun saja.
Gejala yang ditimbulkan dari hama tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan
dan produksi tanaman sehingga diperlukan adanya tindakan pengendalian. Tindakan
pengendalian Spodoptera sp pada saat ini hanya bergantung pada pestisida sintetik.
Penggunaan pestisida sintetik dikalangan petani cenderung berlebihan dan tidak tepat
sasaran. Penggunaan pestisida yang seperti demikian dalam jangka waktu yang lama dapat
berdampak negatif seperti pencemaran lingkungan, resistensi hama, meledaknya populasi
hama sekunder bahkan berdampak pula terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu,
diperlukan upaya penanggulangan alternatif untuk mengendalikan hama tersebut dengan
cara memanfaatkan ekstrak bahan alami tanaman yang lebih ramah lingkungan.
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Salah satu pengendalian yang berbasis ramah lingkungan yaitu pemanfaatan
ekstrak tanaman. Ekstrak tanaman sangat efektif dalam mengendalikan hama karena
mengandung senyawa-senyawa kimia yang akan menyebabkan efek beracun seperti
feeding detterent, repellent, ovicidal, penghambat pertumbuhan dan peletakan telur pada
serangga. Pengaruh senyawa-senyawa kimia tanaman terhadap serangga juga dikemukakan
oleh Nordlund, Jones, dan Lewis (1981) dalam Dian (2014) bahwa respon serangga
terhadap senyawa kimia tanaman dapat berupa arrestan, attractan, repellent, stimulant dan
detterent. Selain itu, pengaruh ekstrak tanaman terhadap serangga dikemukakan oleh
Diding dan Korlina (2009) bahwa ekstrak tanaman memiliki cara kerja yang spesifik seperti
merusak pertumbuhan, mengurangi nafsu makan, menghambat reproduksi serangga betina,
menganggu komunikasi dan proses molting serangga.
Grainge and Ahmed (1988) mengatakan bahwa terdapat 2.400 spesies tanaman
yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama, diantaranya 380 spesies yang bersifat
sebagai feeding detterent, 270 spesies bersifat sebagai repellent, dan lebih dari 30 spesies
yang bersifat sebagai penghambat pertumbuhan. Di Indonesia terdapat 50 famili tanaman
yang bersifat insektisida (Hamid dan Nuryani, 1992 dalam Toana dan Nasir, 2010) serta
terdapat sekitar 5.400 spesies tanaman yang mengandung bahan pestisida namun diperkiran
baru 100 spesies yang telah digunakan (Herawati dan Sudarma, 2013). Hal tersebut
memperlihatkan bahwa pemanfaatan ekstrak tanaman di Indonesia masih kurang sehingga
masih banyak tanaman yang berpeluang besar sebagai pestisida nabati.
Pemanfaatan tanaman untuk dijadikan pestisida nabati tidak selamanya
menyebabkan kematian namun dapat mempengaruhi perkembangan serangga seperti
penghambatan peletakan telur, adanya serangga yang steril, efek ovicidal, repellent, dan
penghambat pertumbuhan. Potensi pemanfaatan ekstrak tanaman sebagai pengendali hama
masih sangat besar sehingga perlu adanya pengujian tanaman yang berpotensi dalam
pengendalian hama tersebut.
A. conyzoides merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai
alternatif pengendalian hama, karena mengandung metabolit sekunder. Renuga (2013)
mengemukakan bahwa ekstrak A. conyzoides mampu menghambat fase pupa Spodoptera
litura sebesar 68 %. A. conyzoides juga mampu menyebabkan efek repellent dan feeding
deterrent hama Tribolium castaneum dan Sitophilus oryzae sebesar 98 % (Amelot et al.,
2003). Selain itu, Prajapati et. al (2003) mengemukakan bahwa A. conyzoides memilik efek
feeding deterrent dan ovicidal yang kuat terhadap Spilarctia oblique pada dosis 10 mg/ml.
Moreira (2007) juga telah melakukan penelitian tentang aktivitas insektisida A. conyzoides
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dan hasilnya memperlihatkan mortalitas hama Rhyzopertha dominica mencapai 88,67 %
dalam jangka waktu 24 jam setelah aplikasi. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efek antifeedant dari

tanaman A. cnyzoides terhadap

Spodoptera sp.

METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bahan Alami dan Pestisida, Jurusan Hama
dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Penelitian
berlangsung mulai April sampai Juni 2018.
Ekstraksi tanaman
Persiapan ekstraksi tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut: daun A.
conyzoides

ditimbang

masing-masing

kemudian

dipotong-potong,

dicuci

dan

dikeringanginkan 2 – 3 hari kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan ditambahkan
pelarut methanol teknis. Proses maserasi berlangsung selama 7 hari. Setelah proses
maserasi selesai, ekstrak tersebut disaring. Hasil saringan dimasukkan ke dalam water bath
untuk menguapkan pelarut metanol teknis kemudian suhunya diatur hingga 64oC
(Limbongan, 2013).
Persiapan serangga uji
Spodoptera

sp dikumpulkan dari areal pertanaman kemudian dibawa ke

laboratorium untuk dilakukan perbanyakan serangga. Rearing dilakukan untuk
memperoleh serangga Spodoptera sp dalam keadaan segar sebagai bahan pengujian.
Penyediaan tanaman inang
Penyediaan tanaman inang untuk hama Spodoptera sp dilakukan dengan cara
menanam tanaman padi dalam areal sawah. Sebelum pindah tanam, benih padi disemaikan
terlebih dahulu dalam talang yang berisi kompos dan tanah sawah. Hal ini betujuan untuk
menjaga kelangsungan hidup Spodoptera sp selama penelitian berlangsung.
Pengujian ekstrak tanaman
Pengujian antifeedant dilakukan dengan cara memberikan makan pada larva
Spodoptera sp yang telah diaplikasikan ekstrak A. conyzoides. Pengujian ini dilakukan
dengan menggunakan daun tanaman padi. Daun tanaman dibentuk dengan ukuran 10 cm x
0.5 cm kemudian dicelupkan ke dalam ekstrak A. conyzoides sesuai perlakuan sedangkan
kontrol dicelupkan ke dalam air. Sebanyak 1 ekor larva Spodoptera sp instar 3
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diinfestasikan ke dalam cawan yang berisi daun dan diamati selama 8 jam, namun
sebelum dilakukan infestasi, larva Spodoptera sp. dilaparkan terlebih dahulu. Pengamatan
dilakukan dengan menghitung persentase antifeedant. Persen antifeedant dihitung dengan
rumus sebagai berikut : (Arivoli dan Tennyson, 2013)
𝐿.𝐷𝐾−𝐿.𝐷𝑃

% Antifeedant = 𝐿.𝐷𝐾+𝐿.𝐷𝑃
Keterangan :
L.DK : Luas daun yang dikomsumsi oleh larva pada kontrol
L.DP

: Luas daun yang dikomsumsi oleh larva pada perlakuan

Analisis Data
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap
(RAL). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis varian. Jika ada pengaruh
maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ. Perlakuan terdiri atas 6 perlakuan dan setiap
perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Adapun perlakuannya sebagai berikut :
P1

: Kontrol

P2

: Ekstrak A. conyzoides 1 %

P3

: Ekstrak A. conyzoides 1,5 %

P4

: Ekstrak A. conyzoides 2 %

P5

: Ekstrak A. conyzoides 2,5 %

P6

: Ekstrak A. conyzoides 3 %

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan terhadap uji antifeedant terhadap Spodoptera sp dapat dilihat
pada Gambar 1. Luas daun yang dikomsumsioleh larva disajikan pada Tabel 1. Hasil
analisis rata-rata antifeedant ekstrak A. conyzoides pada grafik menunjukkan bahwa ratarata antifeedant setiap tidak berbeda nyata. Perlakuan yang memiliki efek antifeedant yang
tinggi yaitu pada perlakuan A. conyzoides dengan konsentrasi 2 % sebesar 98.29 %,
kemudian A. conyzoides 1 % sebesar 97.22 % dan diikuti dengan perlakuan A. conyzoides
dengan konsentrasi 3 % dan 1.5 % masing-masing sebesar 95 % dan 93.67 %. Perlakuan
yang memiliki efek antifeedant yang rendah dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya
yaitu perlakuan A. conyzoides dengan konsentrasi 2.5 %. Berdasarkan hasil persentase
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keempat perlakuan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan tersebut memiliki efek
antifeedant terhadap larva Spodoptera sp.

120

% Antifeedant

100

97.22 b

98.29 b
95 b

93.67 b

80

68.93 a
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40
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0
Ag 1 %

Ag 1.5 %

Ag 2 %

Ag 2.5 %

Ag 3 %

Perlakuan
Gambar 1. Persentase Antifeedant ekstrak A. conyzoides terhadap Spodoptera sp.
Keterangan :
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNJ taraf signifikan 5 %.

Tabel 1. Rata-rata luas daun yang dikomsumsi larva

Perlakuan

Luas daun
awal

Luas daun setelah aplikasi
(cm2)
1
2
3
5
3.9
5
0*
0.325
0*
0.95
0*
0*
0*
0.2
0*
2.75
1.1
0.5
0.5
0*
0.25

Rata-rata

Efek

Kontrol
4.6 b
+++
Ag 1 %
0.11a
a
+++
Ag 1.5 %
0.32
5 cm2
a
+++
Ag 2 %
0.07
a
++
Ag 2.5 %
1.45
+++
Ag 3 %
0.25 a
Keterangan :
Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada uji BNJ taraf signifikan 5 %.
(-) tidak ada efek, (+)antifeedant lemah, (++) antifeedant sedang, (+++) antifeedant kuat
* Data dengan nilai 0 menunjukkan bahwa larva mati dalam proses pengamatan
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Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perlakuan kontrol berbeda nyata dengan
semua perlakuan. Berdasarkan tabel rata-rata luas daun yang dikonsumsi larva
menunjukkan bahwa semua perlakuan memiliki sifat antifeedant yang kuat. Perlakuan yang
memiliki efek antifeedant yang kuat yaitu perlakuan A. conyzoides pada konsentrasi 2 %,
1 %, 3 % dan 1.5 % dengan masing-masing luas daun sebesar 0.07 cm2, 0.11 cm2, 0.25 cm2
dan 0.32 cm2, sedangkan pada kontrol 4.6 cm2 tidak memiliki efek antifeedant.
Ekstrak tumbuhan A. conyzoides memiliki efek antifeedant yang tinggi. Hal tersebut
dipengaruhi oleh senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam A. conyzoides.
Tanaman tersebut memiliki kandungan senyawa alkaloid, flavanoid dan tannin yang tinggi
dan terkonsentrasi pada daun. Senyawa alkaloid memiliki rasa pahit sehingga Spodoptera
sp. menolak untuk melakukan aktivitas makan. Hal ini dibuktikan dengan luas daun yang
telah diaplikasikan ekstrak A. conyzoides sangat kecil. Senyawa alkaloid berupa
kaempferol-3.7-diglucopiranoside, dihydrobrassicasterol, dan sesamin (Sigh et al., 2013)
diduga dapat memberikan rasa pahit sehingga larva menolak untuk melakukan aktivitas
makan.
Penelitian yang dilakukan oleh Prajapati et al (2003) mengemukakan bahwa ekstrak
A. conyzoides pada dosis 10 mg/ml memiliki efek penolak makan yang kuat terhadap
Spilarctia oblique. Selain itu, A. conyzoides juga memiliki kandungan senyawa saponin
yang memiliki rasa pahit dan sifat antifeedant bagi serangga yang bersifat sebagai hama
(Amadi et al., 2012). A. conyzoides juga mampu menyebabkan efek antifeedant pada hama
gudang Tribolium castaneum dan Sitophilus oryzae sebesar 98 % (Amelot et al., 2003)
Pada beberapa perlakuan terdapat larva yang mati setelah aplikasi ekstrak. Hal
tersebut terjadi karena larva menolak makan karena senyawa metabolit sekunder tanaman
yang ada dalam tanaman menyebabkan larva menolak untuk makan dan pada akhirnya
larva mati. Selain itu terdapat pula larva memakan daun yang telah diaplikasikan ekstrak
tetapi lama kelamaan larva tersebut mati. Hal tersebut disebabkan karena ekstrak A.
conyzoides juga dapat bekerja sebagai racun kontak dan racun perut sehingga larva yang
telah mengkomsumsi ekstrak akan mengalami kematian. Larva yang diberi perlakuan akan
mengalami kurangnya aktivitas makan sehingga menyebabkan kematian lebih awal. Selain
itu ekstrak A. conyzoides juga mengandung senyawa-senyawa metabolik sekunder yang
apabila dikomsumsi oleh serangga akan meyebabkan kematian yang lebih cepat dari lama
hidup sebenarnya. Ekstrak A. conyzoides mengandung bahan aktif yang bersifat racun dan
penolak makan (Aldywaridha, 2010).
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