Jurnal Agrominansia, 4 (2) Desember 2019

ISSN 2527 t 4538

176

MORTALITAS KEONG MAS (POMACEA CANNALICULATA)
TERHADAP APLIKASI BEBERAPA EKSTRAK TANAMAN
Rahmawati Arma, Dian Ekawati Sari, St. Zulaiha, Nurul Fauziah
Program Studi Agroteknologi
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Sinjai
(dianekawatisari@rocketmail.com)

ABSTRAK
Keong mas merupakan salah satu hama penting yang merusak tanaman dan dapat menyebabkan
gagal panen. Pada umumnya petani melakukan pengendalian keong mas masih mengandalkan
penggunaan pestisida kimiawi. Salah satu alternative pengendalian yang ramah lingkungan yaitu
penggunaan ekstrak tumbuhan yang ada disekitar. Penelitian ini dilaksanakan beberapa tahap yaitu
pemeliharaan keong mas, pembuatan ekstrak dan pengujian ekstrak. Hasil penelitian menunjukkan
ekstrak tumbuhan babadotan, biduri dan pepaya memperlihatkan mortalitas sebesar 100 % dan
berbeda nyata dengan Kontrol.
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PENDAHULUAN
Keong mas merupakan salah satu hama penting yang merusak tanaman dan dapat
menyebabkan gagal panen karena keong mas mempunyai kebiasaan memakan berbagai
tanaman yang lunak termasuk padi yang masih muda. Keong mas menyerang tanaman
dengan cara memarut pangkal batang yang berada dibawah air hingga patah, kemudian
patahan tanaman yang rebah tersebut dimakan. Keong mas termasuk sulit untuk dibasmi
secara tuntas. Bila pengendalian dilakukan dengan menggunakan pestisida. Keong mas
dapat terbunuh, tetapi cangkang atau rumahnya akan tertinggal di dalam tanah sehingga
dapat menimbulkan masalah yaitu melukai telapak kaki bagi petani yang masuk ke areal
sawah. Tambahan biaya untuk menanam ulang atau menyulam akan mengurangi
keuntungan petani (Suharto, 2007) oleh karena itu, mengingat pentingnya tanaman padi
sehingga perlu untuk dilakukan pengendalian .
Pada umumnya petani melakukan pengendalian keong mas masih mengandalkan
penggunaan pestisida sintetis dengan cara disemprot ke tanaman agar hama keong emas
berkurang seperti yang sering dipraktekkan para petani di negara-negara berkembang
(Wilson and Tisdell 2001). Namun penggunaan pestisida sintetis mempunyai efek samping
yang bisa mengangu kesehatan petani (Dasgupta, et al. 2007), konsumen (Huffling 2006)
dan kehidupan organisme-organisme bukan sasaran lainnya (Giacomazzi and Cochet
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2004). Oleh karena itu, cara pengendalian yang relatif murah, praktis dan dapat mengurangi
pencemaran lingkungan saat ini sangat diperlukan. Permasalahan keong mas hingga saat
ini masih menjadi kendala dan belum ditemukan solusi yang tepat untuk menanggulangi
serangan hama tersebut. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan mengakibatkan hampir
sebagaian besar tanaman padi yang masih muda menjadi rusak, dan harus ditanami lagi
atau disulam. Hal itulah yang mendasari adanya upaya untuk mengendalikan serangan
keong mas dengan ekstrak tumbuhan.
Ekstrak tumbuhan kaya akan bahan aktif yang berfungsi sebagai alat pertahanan
alami terhadap pengganggunya. Ekstrak tanaman dapat berfungsi sebagai penolak, penarik,
antifertilitas (pemandul), pembunuh dan bentuk lainnya (Dalimartha, 2004). Keuntungan
menggunakan biopestisida diantaranya, menjaga kesehatan tanah dan mempertahankan
hidupnya dengan meningkatkan bahan organik tanah, spesies tertentu yang digunakan
aman baik sebagai musuh alami dan organisme non target, biopestisida tidak terlalu
beracun seperti pestisida kimia sehingga aman untuk lingkungan, pestisida mikroba
mengandalkan senyawa biokimia potensial yang disintesis oleh mikroba, hanya dibutuhkan
dalam jumlah terbatas, dan mudah membusuk sehingga dapat mengurangi pencemaran
sedangkan biopestisida memiliki beberapa batasan diantaranya, dampak manfaatnya tidak
terlihat langsung, tidak ada standar yang dianjurkan, kurang tahan lama, dan distribusi yang
lambat (David, 2008)
Penelitian tentang pengendalian OPT dengan menggunakan ekstrak daun Pepaya,
daun Biduri, dan daun babadotan banyak dilakukan. Kandungan kimia pada daun biduri
diantaranya flavonoid, polifenol, tanin, dan kalsium oksalat serta saponin (Kongkow,
2007). Daun pepaya mengandung bahan aktif Papain, sehingga efektif untuk
mengendalikan ulat dan hama penghisap (Liu Z. et al. 2004) dan bandotan mengandung
senyawa kimia dari golongan Precocene 1, Prepocene 2, Saponin, Flavonoid, Polifenol,
dan minyak atsiri yang dapat mengendalikan berbagai serangga (Okunade, 2002).
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui
pengaruh ekstrak tumbuhan untuk pengendalian hama keong mas.

METODE PENELITIAN
3HQ\HGLDDQ WDQDPDQ LQDQJ
%HQLK SDGL GLVHPDLNDQ SDGD WDODQJ \DQJ EHUXNXUDQ

FP [

FP 6HWHODK EHUXPXU

PLQJJX ELELW SDGL GLSLQGDKNDQ SDGD HPEHU SODVWLN GDQ SDGD XPXU
EDKDQ XML EHUVDPD NHRQJ PDV

PLQJJX GLMDGLNDQ
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Pengumpulan dan Pemeliharaan Keong Mas
Telur Keong mas dikumpulkan dari areal pertanaman padi NHPXGLDQ GLSHOLKDUD
VDPSDL EHUXNXUDQ VHGDQJ GDODP ZDGDK EHUGLDPHWHU

FP 6HWHODK PHQFDSDL XNXUDQ \DQJ

VHGDQJ NHRQJ PDV GLVHOHNVL XQWXN GLMDGLNDQ EDKDQ SHUFREDDQ 6HEHOXP NHRQJ PDV
GLMDGLNDQ KHZDQ XML WHUOHELK GDKXOX NHRQJ PDV GLDGDSWDVLNDQ SDGD ODKDQ VDZDK EXDWDQ
VHODPD

PLQJJX GHQJDQ PHPEHULNDQ PDNDQDQ EHUXSD ELELW WDQDPDQ SDGL

Pembuatan ekstrak tanaman
Daun tanaman yang segar sebanyak 2 kg pertanaman dicuci bersih kemudian
ditiriskan dan digunting-gunting kecil lalu dihaluskan dengan blender, setelah halus ekstrak
yang sudah halus disaring menggunakan saringan untuk diambil ekstraknya.
Pengujian
Ekstrak tanaman diaplikasikan dengan cara aplikasi pada makanan keong mas dan
diaplikasikan dengan cara menyiram ekstrak ke wadah perlakuan.. Mortalitas keong mas
diamati setelah 2, 4, 10, 12 setelah aplikasi sampai keong mati secara keseluruhan.
Besarnya mortalitas keong mas dihitung dengan menggunakan rumus sebagi berikut:

‘”–ƒŽ‹–ƒ• L

Dimana, A

š srr ¨

: Jumlah keong mas yang mati

B

: Jumlah keong mas keseluruhan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Perlakuan

1 Jam

Pengamatan ke- (%)
2 Jam
4 Jam

6 Jam

Kontrol

0,00c

0,00b

0,00b

0,00b

Babadotan

6, 67b

33,33a

100a

100a

Biduri

16,67a

40,00a

100a

100a

Pepaya

3,34b

23,34ab

100a

100a

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama (a, b) berarti berbeda tidak
Q\DWD SDGD WDUDI XML %1- .
Tabel di atas menunjukkan bahwa eksterak yang paling cepat memperlihatkan
pengaruh terhadap mortalitas keong mas yaitu ekstrak tumbuhan biduri. Pada jam pertama
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setelah aplikasi ekstrak memperlihatkan mortalitas pada ekstrak biduri sebesar 16.67 %,
Babadotan 6.67 % dan Pepaya 3.34 %. Pada pengamatan 2 jam setelah aplikasi
menunjukkan peningkatan mortalitas setiap ekstrak tumbuhan yaitu babadotan sebesar
33.33 %, biduri 40 % dan papaya 23,34 %. Pada jam pengamatan 4 jam dan 6 jam telah
memperlihatkan mortalitas sebesar 100 % disetiap ekstrak tumbuhan yang digunakan dan
berbeda nyata dengan Kontrol.

PEMBAHASAN
Perlakuan daun babadotan, biduri, dan pepaya berpengaruh terhadap mortalitas
keong mas dengan menghambat ativitas keong mas. Ekstrak tumbuhan yang paling
berpengaruh yaitu ekstrak tumbuhan biduri. Ekstrak tersebut mampu mematikan keong
mas dengan ciri-ciri kematian keong mas mulai dari menguling-gulingkan badannya,
kadang keluar masuk dari rumah yang disebut operculum kemudian setelah mati keong
mas terpisah dari isi dan cangkangnya. hal ini membuktikan bahwa ekstrak biduri sangat
kuat dalam mematikan keong mas. Krestiani, dkk, (2011) yang mengemukakan bahwa
Semakin lama waktu pemberian ekstrak semakin tinggi jumlah mortalitas keong mas hal
ini disebabkan permukaan atas daun berambut putih tersusun rapat ketika muda, berpotensi
sebagai penghambat makan dan bersifat toksik sehingga menyebabkan serangga mati.
Gangguan metabolisme disebabkan karena terdapatnya senyawa tanin dalam makanan
yang dapat menganggu aktivititas enzim pecernaan serangga. Selain itu biduri dapat
mematikan hama dengan cara menghambat perkembangan hama seperti menganggu proses
apolytic dan molting (Deka and singh, 2005, Prabu et. Al., 2012). Ekstrak biduri mampu
mematikan keseluruhan keong mas dalam waktu empat jam setelah pemberian ekstrak
ketanaman. Beberapa senyawa bioktif lainnya yang mempengaruhi mortalitas keong mas
juga terkandung dalam daun biduri. Menurut Prabu et al, (2011) biduri efektif menekan
kerusakan karena senyawa yang terkandung diantaranya cardenolides, cardiac glycosides,
flavonoids, giganticine (Prabu et al, 2011) tannin, siponin, steroid, terpenoid dan koloid
(Seniya et al., 2011)
Pengaruh terhadap mortalitas keong mas dengan pemberian ekstrak babadotan
sangat tinggi pada pengamatan 6 jam setelah aplikasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh
senyawa yang terkandung dalam babadotan. Babadotan memliki kandungan senyawa
alkaloid, flavonoid dan tannin yang tingggi yang terkonsentrasi pada daun . Ekstrak
babandotan juga mengadung senyawa-senyawa metabolit sekunder yang apabila
dikomsumsi oleh serangga akan menyebabkan kematian lebih cepat dari lama hidup
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sebenarnya. Senyawa alkaloid memiliki rasa pahit sehingga keong mas menolak untuk
melakukan akivitas makan sehingga keong mas tidak mampu beraktivitas dan akhirnya
mati.
Efek mortalitas pada daun papaya disebebkan oleh senyawa yang terkandung
dalam daun seperti bahan aktif papain yang efektif mengendalikan hama bahkan
mematikannya karena efek yang ditimbulkan daun pepaya pada mortalitas keong mas
dengan lama waktu pemberian ekstrak ini disebabkan oleh kepekatan dan rasa pahit dari
ekstrak daun pepaya tersebut sehingga keong mas sulit mengeluarkan lendirnya untuk
berjalan keluar dari ekstrak tersebut. Senyawa yang terkandung dalam daun pepaya yaitu
alkaloid, saponin, karpain dan enzim papain. Senyawa alkaloid dalam daun pepaya ini
bersifat racun dan menimbulkan rasa pahit dilidah dan senyawa ini berupa garam sehingga
dapat mendegradasi dinding sel dan dapat merusak sel-sel. Sedangkan saponin dapat
mematikan karena saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan
triterpennoid yang juga dapat digunakan sebagai insektisida. Berdasarkan hal tersebut
diatas maka senyawa-senyawa tersebut yang mematikan keong mas meski dalam waktu
yang sangat lambat.
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