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SUMMARY 

1. Title : Utilization of Tuba Root Biopestisida for 
Vegetable Pests Control 

2. Implementing Unit : Assessment Institute for Agricultural 
Technology (AIAT) Riiau Province 

3. Location : Kampar Distric, Riau Province 

4. Objective :  

 a. Immediate objectives 

: - Make a formula of tubal biopesticide effective 
and efficient in the control of vegetable plant 
pests. 

- Evaluate the potential of tubal plant extracts 
as Biopesticides against the third instar 
larvae of S. exigua in the laboratory.  

- Increase the production of vegetables through 
the utilization of tubal plant biopesticides. 

- Disseminate the utilization of biopesticides 
from tuba plants to farmers in controlling 
vegetable pests in some vegetable 
production centers in Riau Province. 

 b. Long-term objectives 

: - (i) suppressing the use of synthetic pesticides 
and increasing the use of biopesticides in the 
process of producing vegetable crops, 
specialized in pest control (ii) and increasing 
vegetable production through the use of 
biopestisda. 

5. Description of Project 

 Biopesticides are toxic compounds derived from 
plants that can control pests that attack plants. 
Plant material derived from the root part of the 
tuba plant has long been known to have the 
power of toxins, with the active ingredient 
rotenone. In its application, the roots of the 
tuba are extracted first and then sprayed on 
insect pests. This type of pesticide is easily 
biodegradable in nature so it does not 
contaminate the environment and is relatively 
safe for humans and livestock. Biopesticides 
generally have many advantages, such as: (i) 
cheap and easily made by the farmers, (ii) 
relatively safe to the environment, (iii) not 
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causing plant poisoning, (iv) difficulty in 
causing immunity to pests, (v) compatible 
combined with other control measures, and (vi) 
produce healthy agricultural products because 
of pesticide - free residues 
Rotenone active ingredients contained in the 
tuba plant is quite toxic, so it needs to be 
made a safe formula for vegetable 
commodities. In this research will be used tuba 
root extract and made the formulation 
treatment that can control the pests that attack 
vegetable plants, as well as vegetable 
commodities safe for consumen. 

6. Methodology 

: The scope of activities consists of 1) 
Preparation of Tuba root Extracts; 2) Efficacy 
of plant extracts to vegetable plant pests. 

The activity of tuba root extract in the form of 
EC and WP is done in laboratory of Plant Pests 
and Diseases of Vegetables Research Institute 
of Lembang and which in the form of solution 
is done in Plant Pest and Disease Laboratory of 
Faculty of Agriculture, Riau University. 
Materials to be taken are plant materials (roots, 
leaves, flowers,) for the manufacture of bio-
pesticides. The assessment will be carried out 
for 2 years, beginning in 2018 until 2019. 

The method of spraying a solution of tuba root 
extract, with the suggestion as follows: 
A. PO, not sprayed or without treatment 
(control). 
B. Solution I was sprayed on P1, with a dose of 
20 ml of tuba / 1000 ml root extract, with a 
spray volume of 250 ml per plot 
C. Solution II was sprayed on P2, with a dose 
of 40 ml of tuba / 1000 ml water extract, with 
a spray volume of 250 ml per plot 
D. Solution III was sprayed on P3, with a dose 
of 60 ml of tuba / 100 ml root extract of water, 
with a spray volume of 250 ml per plot. 
E. Spraying with recommended insecticide, 
with dose and spray volume as recommended. 

7. Expected output of the year : - An effective and efficient tubal biopesticide 
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formulation of plant pest control. 
- Potency of tuba plant extract as Biopesticide 
against third instar larvae of S. exigua 
- Increased income of vegetable farmers 
through the utilization of tubal plant 
biopesticides. 
- Disseminate the utilization of biopesticides 
from tuba plants to farmers in controlling 
vegetable pests in some vegetables production 
centers in Riau Province. 

8. Duration  2 years 

9. Proposed Budget 2018  Rp. 128.590.000.- 

  
 ( One hundred and twenty eight Million and 

five hundred  and ninty thousend rupiahs) 
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RINGKASAN 

1. Judul : Pemanfaatan Biopestisida Akar Tuba untuk 
Pengendalian Hama Tanaman Sayuran 

2. Institusi Pengusul : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 

3. Nama Peneliti Utama / 
Penanggung Jawab 

 Anis Fahri, SP.M.Si 

4. Lokasi : Kabupaten Kampar,  Provinsi Riau 

5. Tujuan :  

 
a. Jangka Pendek – 

Menegah 

: - Membuat formula biopestisida dari tanaman 
tuba yang efektif dan efisien dalam 
pengendalian hama tanaman sayuran 

- Mengevaluasi potensi ekstrak tanaman tuba 
sebagai Biopestisida terhadap   larva instar 
ketiga S. exigua / C.pavonana di 
laboratorium. 

- Meningkatkan produksi sayuran melalui 
pemanfaatan biopestisida tanaman tuba 

- Mendiseminasikan pemanfaatan biopestisida 
dari tanaman tuba kepada petani  dalam 
mengendalikan hama tanaman sayuran di 
beberapa sentra produksi sayuran di Provinsi 
Riau. 

 b. Jangka Panjang 

: (i) menekan penggunaan pestisida sintetis dan 
meningkatkan penggunaan biopestisida dalam 
proses produksi tanaman sayuran, khusus 
dalam pengendalian hama (ii) dan 
meningkatkan produksi sayuran melalui 
penggunaan biopestisda. 

6. Diskripsi Penelitian 

: Biopestisida merupakan senyawa beracun 
berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dapat 
mengendalikan hama yang menyerang 
tanaman. Bahan tumbuhan yang berasal dari 
bagian akar tanaman tuba sudah sejak lama 
dikenal memiliki daya racun, dengan bahan 
aktif rotenone. Dalam pengaplikasiannya, akar 
tuba diekstraksi terlebih dahulu kemudian 
disemprotkan pada serangga hama.  Jenis 
pestisida ini mudah terurai (biodegrade-able) di 
alam sehingga tidak mencemarkan lingkungan 
dan relatif aman bagi manusia dan ternak. 
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Biopestisida secara umum memiliki banyak 
keunggulan, diantaranya: (i) murah dan mudah 
dibuat sendiri oleh petani, (ii) relatif aman 
terhadap lingkungan, (iii) tidak menyebabkan 
keracunan pada tanaman, (iv) sulit 
menimbulkan kekebalan terhadap hama, (v) 
kompatibel digabung dengan cara 
pengendalian yang lain, dan (vi) menghasilkan 
produk pertanian yang sehat karena bebas 
residu pestisida 

Bahan aktif rotenone yang terkandung 
dalam tanaman tuba cukup beracun sehingga 
perlu dibuat formula yang aman bagi 
komoditas sayuran. Dalam penelitian ini akan 
digunakan ekstrak akar tuba kemudian 
dibuatkan perlakuan formulanya yang dapat 
mengendalikan hama yang menyerang 
tanaman sayuran, sekaligus komoditas 
sayurannya aman untuk dikonsumsi. 

 

6. Metodologi 

: Ruang Lingkup kegiatan terdiri dari 1) 
Pembuatan Ekstrak akar tuba ; 2) Efikasi 
ekstrak tumbuhan terhadap hama tanaman 
sayuran. 

Kegiatan pembuatan ekstrak  akar tuba dalam 
bentuk WP dilakukan di laboratorium Hama 
dan Penyakit Tumbuhan Balai Penelitian 
Tanaman Sayuran Lembang dan yang dalam 
bentuk larutan dilakukan di Laboratorium Hama 
dan Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian 
Universitas Riau. Materi yang akan diambil 
adalah bahan tanaman (akar, daun, bunga,) 
untuk pembuatan bio–pestisida. Pengkajian 
akan dilaksanakan selama 2 tahun, dimulai 
pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. 

Metode penyemprotan larutan ekstrak 
akar tuba, dengan anjuran sebagai berikut: 

A. PO, tidak disemprot atau tanpa perlakuan 
(kontrol). 

B. Larutan I disemprotkan pada P1, dengan 
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dosis 20 ml ekstrak akar tuba/1000 ml, 
dengan volume seprot 250 ml per plot 

C. Larutan II disemprot pada P2, dengan dosis 
40 ml ekstrak akar tuba/1000 ml air, dengan 
volume semprot 250 ml per plot 

D. Larutan III disemprot pada P3, dengan dosis 
60 ml ekstrak akar tuba/1000 ml air, dengan 
volume semprot 250 ml per plot. 

E. Penyemprotan dengan insektisida anjuran, 
dengan dosis dan volume semprot sesuai 
anjuran.   

7. Output yang diharapkan 

: - Formula biopestisida dari tanaman tuba 
yang efektif dan efisien dalam pengendalian 
hama tanaman sayuran. 

- Potensi ekstrak tanaman tuba sebagai 
Biopestisida terhadap   larva instar ketiga S. 
exigua 

- Meningkatnya pendapatan petani sayuran 
melalui pemanfaatan biopestisida tanaman 
tuba. 

- Terdiseminasinya pemanfaatan biopestisida 
dari tanaman tuba kepada petani dalam 
mengendalikan hama tanaman sayuran di 
beberapa sentra produksi sayuran di Riau. 

8. Jangka Waktu Penelitian : 2 Tahun 

9. Biaya Kegiatan  2018 : Rp. 128.590.000.- 

  
 ( Seratus dua puluh delapan juta lima ratus 

sembilan puluh ribu rupiah) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman tuba (Derris elliptica) merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili 

(leguminosae) yang banyak dikenal sebagai racun ikan. Bahan aktif yang terkandung 

dalam tanaman tuba dikenal dengan nama rotenone. Bahan aktif ini terutama terdapat 

pada bagian akar, khususnya kulit akar, dengan kadar 2,5 – 3%. Aplikasi ekstrak akar 

tanaman tuba sebagai biopestisida pada tanaman sayur telah terbukti dapat mengurangi 

serangan hama. 

Peningkatan produksi sayuran di Indonesia sangat diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri guna mengimbangi laju pertambahan penduduk yang semakin 

meningkat pula. Selain itu, penting juga adanya upaya peningkatan produksi sayuran 

untuk keperluan ekspor. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pembangunan nasional di 

sektor pertanian yaitu menaikkan produksi pertanian. Sayuran berdaun lebar, seperti 

kubis-kubisan dan lain-lain adalah jenis sayuran yang mempunyai peran penting untuk 

kesehatan, karena mengandung mineral dan vitamin yang sangat dibutuhkan tubuh 

manusia. Mineral yang terkandung dalam kubis antara lain adalah kalsium, besi, fosfor, 

dan sulfur (Setiawan, 2011). 

Di antara berbagai jenis hasil pertanian, sayuran merupakan bahan pangan penting 

bagi penduduk indonesia yang diperlukan setiap hari. Di antara sayuran yang ditanam, 

sayuran berdaun lebar banyak diusahakan dan dikonsumsi karena sayuran tersebut 

dikenal sebagai sumber vitamin (A, B, dan C, mineral, karbohidrat, protein dan lemak) 

yang amat berguna bagi kesehatan. Seperti beberapa jenis sayuran lainnya. Sebagai 

sayuran kubis dapat membantu pencernaan dan menetralkan zat-zat asam (Pracaya, 

2009). 

Kehilangan hasil sayuran yang disebabkan oleh serangan hama dapat mencapai 10-

90 persen. Petani pada umumnya mengatasi gangguan hama dengan menggunakan 

insektisida kimia sintetik. Di tinjau dari segi penekanan populasi hama, pengendalian 

secara kimiawi dengan insektisida memang cepat dirasakan hasilnya, terutama pada areal 

yang luas. Tetapi selain memberikan keuntungan ternyata penggunaan insektisida dapat 

menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Hasil survai pada petani sayuran 

menyebutkan bahwa petani mengeluarkan 50 persen biaya produksi untuk pengendalian 

secara kimiawi dengan mencampur berbagai macam pestisida, karena belum diketahui 

bagaimana penggunaan pestisida yang tepat (Pracaya, 2009). 
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Penggunaan pestisida sintetik merupakan metode umum dalam upaya pengendalian 

hama dan penyakit yang menyerang tanaman pertanian. Kebanyakan pestisida sintetik 

memiliki sifat non spesifik, yaitu tak hanya membunuh jasad sasaran tetapi juga 

membunuh organisme lain. Pestisida sintetik dianggap sebagai bahan pengendali hama 

penyakit yang paling praktis, mudah diperoleh, mudah dikerjakan dan hasilnya cepat 

terlihat. Bahkan petani menganggap bahwa pestisida memberikan solusi peningkatan 

hasil pertanian. Penggunaannya sering menimbulkan masalah seperti pencemaran 

lingkungan, keracunan terhadap manusia dan hewan peliharaan dan dapat 

mengakibatkan resistensi serta resurgensi bagi hama serangga (Thamrin dan Asikin, 

2005). 

Efek residu dari penggunaan pestisida dapat mencemari tanah disertai dengan 

matinya beberapa mikroorganisme perombak tanah, mematikan serangga dan binatang 

lain yang bermanfaat, sehingga terputus mata rantai makanan bagi hewan pemakan 

serangga. Efek negatif yang berkepanjangan pada suatu areal pertanian, akan 

menurunkan produktivitas lahan. Residu yang tertinggal pada tanaman, akan meracuni 

manusia bila terkonsumsi, yang akhirnya akan menimbulkan gejala berbagai macam 

penyakit. Tujuan yang semula untuk meningkatkan produktivitas, justru akan menjadi 

bumerang bagi kehidupan manusia (kardiman, 2000).  

Pestisida nabati disebut juga pestisida hayati atau bio-pestisida. Pestisida nabati 

adalah pestisida yang dibuat dari bagian tanaman dengan tujuan untuk mengendalikan 

organism pengganggu tanaman (OPT). Beberapa kelebihan pestisida nabati menurut 

Harjono (1999), daya kerjanya selektif, residu cepat terurai dan tidak beracun, tidak 

menumbulkan pencemaran air, tanah, udara, dan tanaman, serangga-serangga berguna/ 

predator tidak ikut musnah, tidak menimbulkan kekebalan serangga, murah dan mudah 

di dapat. 

 

1.2. Tujuan dan Luaran 

Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah (i) menekan penggunaan pestisida sintetis dan 

meningkatkan penggunaan biopestisida dalam proses produksi tanaman sayuran, khusus 

dalam pengendalian hama (ii) dan meningkatkan produksi sayuran melalui penggunaan 

biopestisda. 

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut maka berikut ini dirinci tujuan penelitian 

tahun 2018: 
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Tahun 2018: 

- Membuat formula biopestisida dari tanaman tuba yang efektif dan efisien dalam 

pengendalian hama tanaman sayuran. 

- Menguji potensi ekstrak tanaman tuba sebagai Biopestisida terhadap   larva instar 

ketiga C. pavonana/ S .exigua 

- Meningkatkan produksi sayuran melalui pemanfaatan biopestisida tanaman tuba 

- Mendiseminasikan pemanfaatan biopestisida dari tanaman tuba kepada petani  

dalam mengendalikan hama tanaman sayuran di beberapa sentra produksi 

sayuran di Provinsi Riau. 

 

Luaran yang diharapkan: 

Tahun 2018: 

- Formula biopestisida dari tanaman tuba yang efektif dan efisien dalam 

pengendalian hama tanaman sayuran. 

- Potensi ekstrak tanaman tuba sebagai Biopestisida terhadap   larva instar ketiga 

C. pavonana / S. exigua 

- Meningkatnya pendapatan petani sayuran melalui pemanfaatan biopestisida 

tanaman tuba. 

- Terdiseminasinya pemanfaatan biopestisida dari tanaman tuba kepada petani 

dalam mengendalikan hama tanaman sayuran di beberapa sentra produksi 

sayuran di Provinsi Riau. 

 

1.3. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekan penggunaan pestisida sintetik dalam 

proses produksi komoditas sayuran, sebaliknya meningkatkan penggunaan biopestisida 

dalam pengendalian hama tanaman. Penelitian akan memberi manfaat pada konsumen 

sayuran karena komoditas sayuran yang dihasilkan lebih aman untuk dikonsumsi. Petani 

sayur akan makin berkembang usahataninya karena komoditas sayuran yang dihasilkan 

dimanati oleh banyak konsumen sayur yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Tuba 

Tumbuhan tuba merupakan tumbuhan berkayu dengan tinggi dapat mencapai 5 - 

10 meter. Di daerah jawa tuba telah dibudidayakan secara klandestin pada kampung-

kampung tertentu (Heyne, 1987). Tumbuhan tuba memiliki sistematika botanis, sebagai 

berikut : 

Divisio  :Spermatophyta 

Kelas   :Dikotiledonae 

Famili  :Leguminosae 

Genus  :Derris 

Spesies :Derris eliptica 

Bagian-bagian tumbuhan tuba 

a. Batang 

Tumbuhan tuba merupakan tanaman memanjat, dengan tinggi mencapai 01 -15 

meter. Batangnya berkayu, bercabang monopodial, ketika muda batangnya berwarna 

hijau namun setelah tua batang berwarna coklat kekuningan. 

b. Daun 

Daun tuba merupakan daun majemuk, helaian anak daun berbentuk bulat telur. 

Ujung daun meruncing, tepinya rata, dan pangkal tumpul. Tulang daun menyirip, panjang 

daun 15 ? 25 cm dan lebarnya 5 ? 8 cm ketika muda, daun berwarna coklat dan menjadi 

hijau ketika telah tua. Poros daun dengan tangkai : 13 ? 23 cm, dengan jumlah anak 

daun 7- 15. bertangkai pendek, sisi bawah daun berwarna hijau keabu-abuan kerap kali 

berambut cukup rapat. 

c. Bunga 

Bunga majemuk, bentuk tandan, berambut, Panjang tandan 15 - 25 cm, dan 

tangkai bunga berwarna unggu. Mahkota bunga berbentuk kupu-kupu, berdiameter 

sekitar 2 cm dan berwarna coklat muda. 

d. Buah 

Buah tanaman tuba adalah polong yang berbentuk bulat telur dan bersayap. 

Panjangnya sekitar 3,5 ? 7 cm, diameternya sekitar 2 cm dan berwarna coklat muda. Biji 

berbentuk bulat, diameter sekitar 1 cm dan berwarna coklat. 

e. Akar 

Akar tanaman tuba adalah akar tunggang dan berwarna kuning kecoklatan, 

perbanyakan tanaman tuba dilakukan dengan stek batang. 

f. Kandungan aktif akar tuba 
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Kandungan aktif dalam akar tuba adalah rotenone (C23H22O6) Rotenone 

merupakan racun yang sangat cepat kerjanya dalam meracun ikan. Kandungan rotenone 

tertinggi terdapat pada akarnya, yaitu antara 0,3 ? 12 %. Selain rotenone, tuba juga 

mengandung unsur lain seperti degulin, eliptone, dan toxicarol dengan perbandingan 12 : 

8 : 5 : 4. Rotenone akan mengalami kerusakan jika di panaskan pada suhu sekitar 1000° 

C selama 2 jam dan suhu 400° C selama 30 jam. Kendati Rotenone sangat berbahaya 

bagi ikan, namun tidak berdampak bagi manusia, dan tidak bersifat sistemik (Kardinan, 

2001). Rotenone murni yang belum di olah daya racunnya lebih tinggi dari pada 

insektisida sintesis dari golongan karbonil. Jika hewan teracuni rotenone di dalam tingkat 

tinggi, maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal dan hati. Di Indonesia, hanya ada satu 

merek dagang pestisida dengan bahan aktif rotenone didalamnya, yang telah terdaftar di 

departemen pertanian yaitu cemfish EC, yang mengandung 5% bahan aktif rotenone. 

Tumbuhan tuba tersebar hampir seluruh nusantara, di temukan mulai daerah 

dataran rendah sampai tinggi(1 ? 1500 m dpl). Tuba menyenangi daerah-daerah yang 

memiliki tingkat kelembaban yang tinggi seperti di pingir-pingir sungai, rawa, di hutan, 

pegunungan, serta semak belukar. PH yang di kehendaki tuba berkisar di antara asam 

sampai basa. Sedangkan suhu tidak menjadi faktor utama karena tuba dapat tumbuh dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi. 

 

2.2. Pestisida 

Pestisida merupakan zat atau bahan yang terdiri senyawa kimia yang digunakan 

untuk mengendalikan atau membunuh jasad pengganggu. Pestisida di golongkan 

kedalam senyawa racun yang mempunyai nilai ekonomis dan didefinisikan sebagai segala 

senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mengendalikan, mencegah, membasmi, 

penangkis dan mengurangi jasad pengganggu. Termasuk juga dalam golongan pestisida 

ini adalah senyawa kimia yang secara harfiah tidak membunuh jasad pengganggu akan 

tetapi karena fungsinya yang menyerupai pestisida maka di golongkan kedalam pestisida 

(Novizan,2002). Menurut Natawigena (1989), berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 

tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan pengunaan pestisida. 

Dalam peraturan ini di sebutkan bahwa pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain 

serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk: 

1. memberantas dan mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-

bagian tanaman, atau hasil pertanian. 

2. Memberantas gulma (tanaman pengganggu). 

3. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak di inginkan. 
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4. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman, tidak 

termasuk pupuk. 

5. Memberantas atau mencegah hama- hama air. 

6. Mencegah atau mencegah hama-hama luar pada hewan piaraan atau ternak. 

7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah 

tangga, bangunan dan dalam alat pengangkutan. 

 

2.2.1. Biopestisida 

Dilihat dari banyaknya akibat negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida 

sintesis, dan juga untuk menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian, 

pemerintah bersama masyarakat harus mampu membuat terobosan-terobosan yang 

dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan dengan tidak melupakan kepedulian 

terhadap lingkungan dan mengutamakan berpihakan terhadap petani. Suatu 

pengendalian hama dan penyakit yang murah praktis, dan relatif aman terhadap 

lingkungan sangat diperlukan oleh negara berkembang seperti Indonesia dengan kondisi 

petaninya yang memiliki modal terbatas untuk membeli pestisida sintetis. Masalah 

produksi pertanian merupakan masalah yang sangat dilematis. Di satu sisi, penggunaan 

pestisida khususnya pestisida sintesis sangat membantu peningkatan produktivitas hasil 

pertanian, walaupun telah disadari pula dampak dari penggunaan pestisida sintesis yang 

ditimbulkan tidaklah kecil. Tetapi, apabila pengunaan pestisida sintesis dihentikan secara 

total, maka dikhawatirkan akan menyebabkan turunnya produksi hasil pertanian. Oleh 

sebab itu, sudah tiba saatnya untuk memasyarakatkan pestisida nabati yang ramah 

lingkungan. Secara umum, pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan 

dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati sangat mudah dibuat, hanya 

mengandalkan kemampuan tradisional saja para petani sudah dapat membuatnya. 

Pestisida nabati ini bersifat mudah terurai (biodegradable) di alam sehingga tidak 

mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan hewan ternak karena 

residunya mudah hilang (Kardinan, 2001). 

Selain Biodegradable, sifat pestisida nabati adalah “pukul lari” (hit and run), yaitu 

apabila di aplikasikan akan membunuh hama pada waktu itu dan setelah hamanya mati, 

maka residunya juga akan cepat menghilang di alam. Dengan demikian, tanaman akan 

terbebas dari residu pestisida dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.secara 

evolusi, tumbuhan telah dapat mengembangkan bahan kimia sendiri, yang berfungsi 

sebagai antibody dari serangan hama dan penyakit. Pada dasarnya, tumbuhan sangat 

kaya akan bahan bio aktif yang dapat dijadikan sebagai pestisida. Penggunaan pestisida 
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nabati tidak di maksudkan untuk meninggalkan atau menganggap tabu penggunaan 

pestisida sintetis, tetapi hanya merupakan suatu cara alternatif dengan tujuan agar petani 

tidak hanya menggunakan pestisida sintesis. Selain itu penggunaan pestisida sintetis 

dapat diminimalkan sehingga kerusakan lingkungan yang ditimbulkannyadapat di tekan 

atau dikurangi.  

 

2.3. Peranan Pestisida Bagi Tanaman 

Dalam kehidupan sehari-hari di bidang pertanian, kita tidak dapat mengingkari 

adanya pestisida. Sebagai mana kita ketahui, pestisida memiliki peranan yang sangat 

besar dalam kemajuan bidang pertanian (Sudarmo, 1992). 

Misalnya dengan adanya pestisida. Kita dapat meningkat hasil akhir dari tanaman 

yang kita tanam. Selain itu, peranan pestisida dapat kita lihat, sebagai berikut : 

1. Memberantas hama dan penyakit yang menyerang tanaman 

2. Dapat menghambat pertumbuhan hama dan penyakit. 

3. Dapat mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit 

4. Dan yang paling utama adalah meningkatkan taraf hidup petani. 
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III. METODOLOGI 

 

3.1. Pendekataan  

Usahatani tanaman sayuran dicirikan oleh tingginya penggunaan pestisida dalam 

pengendalian serangan hama. Petani mengeluarkan 50 persen biaya produksi untuk 

mengendalikan serangan hama. Umumnya petani menggunakan pestisida sintetik 

walaupun mereka sudah mengetahui pestisida sintetik sering menimbulkan masalah 

seperti pencemaran lingkungan, keracunan terhadap manusia dan hewan peliharaan dan 

dapat mengakibatkan resistensi serta resurgensi bagi hama serangga. Hal ini dilakukan 

petani karena kurang tersedianya pestisida alternatif, seperti biopestisida.  

Untuk itu penelitian ini mencoba untuk mengembangkan pemanfaatan biopestisida dari 

tanaman tuba untuk pengendalian hama pada tanaman sayuran. Pemasyarakatan 

pemanfaatan biopestisida dalam usahatani sayuran akan mengurangi penggunaan 

pestisidia sintetik yang sudah terlanjur dikenal baik oleh masyarakat, khususnya petani 

sayuran. 

Sifat-sifat dari Biopestisida antara lain adalah mudah terurai di alam 

(biodegradable), relatif aman terhadap musuh alami hama (selectivity), dapat dipadukan 

dengan komponen pengendalian hama  lain (compatibility), dapat memperlambat laju 

resistensi, dan menjamin ketahanan dan keberlanjutan dalam berusaha tani 

(sustainability). Tumbuhan memproduksi berbagai jenis metabolit sekunder seperti 

flavonoid, terpenoid,  alkaloid, dan lain-lain yang berguna sebagai pertahanan diri  

sehingga metabolit sekunder tumbuhan berpotensi untuk digunakan sebagai agens 

pelindung tanaman (Adeniyi et al., 2010). 

Diantara tumbuhan  yang telah banyak diteliti sebagai bahan insektisida untuk 

mengendalikan hama adalah tuba (Derris elliptica Bth). Ekstrak daun akar tuba dapat 

mengendalikan hama ulat kubis P. xylostella (Visetson & Milne, 2001). Senyawa bioaktif  

yang berasal dari tumbuhan sudah diuji kemampuannya diluar negeri untuk 

mengendalikan  hama Sprodoptera spp. (Raja et al., 2004; Baskar et al., 2011;  

Jeyasankar et al., 2011; Jeyasankar et al., 2013; Arivoli & Samuel, 2013 a; Arivoli & 

Samuel, 2013b; Packiam et al., 2012; Krishnappa et al., 2013). 

Ekstrak bahan nabati yang mengandung senyawa bioaktif dapat menyebabkan 

kematian pada serangga dan sebenarnya merupakan titik awal dari perkembangan 

insektisida  nabati.  Pada awal pemanfaatannya hanya faktor mortalitas yang digunakan 

sebagai tolok ukur bahwa tanaman tersebut dapat berfungsi sebagai insektisida . 
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Tumbuhan mengandung senyawa bioaktif yang dapat membunuh serangga 

phitopahagous dan aman terhadap serangga non target (Sarwar, 2015).  

Perkiraan keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya alternatif pengendalian 

hama dengan Biopestisida dan agen hayati antara lain : (1) Pengurangan penggunaan 

pestisida sintetik (2) Perbaikan efisiensi penggunaan sumberdaya melalui pengelolaan 

hama berbasis ramah lingkungan (3) Peningkatan kesadaran akan kebutuhan untuk 

menata sistem usahatani bawang merah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pertanian 

berkelanjutan; (4) Mengurangi pencemaran lingkungan dan peningkatan populasi 

organisme berguna (5) menyediakan bahan baku bawang merah yang aman dikonsumsi. 

 

3.2. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang Lingkup kegiatan terdiri dari 1) Pembuatan Biopestisida akar tuba ; 2) 

Pengujian Efikasi Biopestisida  tumbuhan terhadap hama tanaman sayuran. 

 

3.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan 

3.3.1. Tempat dan Waktu 

 Kegiatan pembuatan ekstrak  akar tuba dalam bentuk WP dilakukan di 

laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang 

dan yang dalam bentuk larutan dilakukan di Laboratorium BPTP Riau. Materi yang 

digunakan adalah bahan tanaman (akar) untuk pembuatan bio–pestisida. Efikasi ekstrak 

akar tuba akan dilaksanakan di Kabupaten Kampar  selama dari bulan Mei sampai 

Desember  tahun 2018. 

 

3.3.2. Pembuatan Biopestisida akar tuba dalam bentuk  WP 

a. Akar tuba dipotong-potong/dihancurkan, dikeringudarakan tanpa terkena cahaya 

matahari langsung. Setelah kering masing-masing bagian tanaman tersebut digiling 

dengan menggunakan alat grinder (Gambar 1 B). Bahan tumbuhan yang sudah 

menjadi serbuk siap untuk diekstrak dan disimpan dalam kantong plastik (Gambar 1 c) 

     

(A) (B) (C) 
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Gambar 1.Proses pengeringan daun tanaman, penggilingan daun sampai menjadi halus 
(serbuk) dan penyimpanan serbuk daun tanaman (The process of drying the 
leaves of the plant, grinding the leaves until it becomes smooth (powder) and 
storage of plant powders in plastic bag) 

b. Ektraksi daun tanaman dengan pelarut metanol. Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan pelarut metanol (polar). Pada tahap pertama, 500 g serbuk masing-

masing tanaman dimasukkan ke dalam baker glass  dan direndam dalam 2500 ml 

larutan metanol selama sekurang-kurangnya 24 jam dan ditutup dengan kertas 

berwarna hitam. Cairan ekstrak disaring menggunakan corong kaca (diameter 9 cm) 

beralaskan kertas saring. Hasil saringan ditampung dalam labu penguap, kemudian 

diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 45° C dan tekanan 337 gambar 

(Gambar 2) 

  
Gambar 2.Perendaman ektrak tanaman dalam larutan methanol dan penguapan ektraks 

dengan menggunakan rotary evaporator (Soaking of plant extract in methanol 
solution and extract evaporation using rotary evaporator) 

c. Ekstrak yang sudah dievaporasi dipanaskan dalam waterbath dengan suhu 50 °C, 
hingga semua pelarut hilang dan ektrak yang diperoleh dalam bentuk gell (Gambar 3). 
 

 

Gambar 3. Ekstrak tanaman dalam bentuk Gell (Plant extract in Gell form). 

Ekstrak dalam bentuk gel yang diperoleh disimpan di dalam lemari es pada suhu 

±4°C sampai digunakan untuk pengujian. 
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Formulasi yang dibuat adalah 50WP. Formulasi 50WP dibuat dengan mencampurkan 
Ekstrak akar tuba dalam bentuk gell dicampur dengan perekat Agristik dan bahan 
pembawa kaolin dengan proposi masing-masing 20, 10, dan 50% berdasarkan bobot.  

 

3.3.3. Pembuatan Biopestisida Akar Tuba dalam betuk larutan  

Akar tuba dipotong-potong/dihancurkan, dikering udarakan tanpa terkena cahaya 

matahari langsung. Setelah kering masing-masing bagian tanaman tersebut digiling 

dengan menggunakan alat Blander. Bahan tumbuhan yang sudah menjadi serbuk siap 

untuk diekstrak dan disimpan dalam kantong plastic. 

Ekstrak untuk pengendalian pada tanaman bawang merah.  Ektraksi akar tuba dengan 

pelarut air. Pada tahap pertama, 500 g serbuk masing-masing tanaman dimasukkan ke 

dalam baker glass  dan direndam dalam 1000 ml larutan air selama sekurang-kurangnya 

24 jam dan ditutup dengan kertas berwarna hitam. Cairan ekstrak disaring. Hasil saringan 

kemudian diencerkan dan dibagi dalam tiga dosis , yakni : 20 ml/l air ; 40 ml / ; 60 ml /l 

air . Setelah dibagi tiga, dalam setiap dosisnya di berikan campuran aqrilic dan deterjen 

sebagai bahan perekat sebanyak satu sendok teh . 

 

3.4. Pengujian Efikasi Biopestisida Akar Tuba 

3.4.1. Efikasi Ekstrak Akar tuba terhadap hama ulat daun Crosidolomia Pavonana 

Metode pengujian yang digunakan adalah metode residu pada daun kubis dengan cara 

pencelupan. Pengujian disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 

dan 4 ulangan sehingga diperoleh 24 unit percobaan. 

Parameter Pengamtatan 

1. Waktu awal kematian larva (jam) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 

mematikan larva C. pavonana paling awal. Pengamatan dilakukan 1 jam setelah aplikasi 

dan dilanjutkan setiap 1 jam berikutnya. Gejala awal kematian ditandai dengan adanya 

perubahan tingkah laku dan perubahan warna tubuh. 

 

2. Lethal time 50 (LT50) (jam) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan setiap 

perlakuan untuk mematikan 50% populasilarva C. pavonana. Pengamatan dilakukan 

setiap 1 jam setelah diberikan perlakuan sampai ada 50% larva C. pavonana yang mati 

dari setiap unit percobaan. 
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3. Mortalitas harian (%) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah larva C. pavonana yang mati 

setiap hari setelah diberikan perlakuan. Menurut Natawigena (1993) persentase 

mortalitas harian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

!" = ! − !
! ×100% 

Keterangan: 

MH =  Persentase mortalitas harian 

a =  Jumlah larva C. pavonana yang diperlakukan 

b =  Jumlah larva C. pavonana yang hidup 

 

4. Mortalitas total (%) 

 

 Pengamatan dilakukan dengan menghitung persentase total larva C. pavonana 

yang mati sampai pada akhir pengamatan. Menurut Natawigena (1993) persentase 

mortalitas total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

!" = !
!×100% 

Keterangan: 

 MT =  Persentase mortalitas total  

 c =  Jumlah larva C. pavonana yang mati 

 d =  Jumlah larva C. pavonana yang diperlakukan 

 

5. Lethal concentration (LC50,95) (%) 

Pengamatan dilakukan setiap 1 jam dengan cara menghitung jumlah larva yang 

mati pada masing-masing perlakuan. Untuk menentukan LC50,95 konsentrasi ekstrak akar 

tuba yang tepat, maka data dianalisis probit menggunakan program POLO-PC (LeOra  

software, 1987). 

6. Analisis Data  

Data mortalitas harian  dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk 

grafik, sedangkan data lainnya dianalisis dengan menggunakan SAS versi 9.1.3 dan 

ANOVA kemudian dilanjutkan dengan uji jarak duncan dengan model linear sebagai 

berikut: 

Yij = µ + τi + εij 
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Keterangan :  

Yij = Nilai percobaan pada perlakuan ekstrak akar tuba ke-i pada ulangan ke-j  
µ =  Nilai tengah umum 
τi =  Pengaruh ekstrak akar tuba ke-i 
εij =  Pengaruh galat percobaan pada perlakuan ekstrak akar tuba ke-i dan 

ulangan ke-j 
 

3.4.4 Efikasi Biopestisida akar tuba terhadap bawang merah 

Efikasi akar tuba terhadap tanaman bawang merah dilakukan pada lahan petani 

kooperator di Kabupaten Kampar. Metode penelitian menggunakan rancangan acak 

kelompok dengan 7 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan P1, P2 dan P3 merupakan 

ekstrak akar tuba dalam bentuk 50 WP. Sedangkan Perlakuan P4, P5, dan P6 merupakan 

perlakuan ekstrak akar tuba secara sederhana menggunakan pelarut air.  

 

P0 = tidak disemprot atau tanpa perlakuan (kontrol). 

P1 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (2 gr/l air)  

P2 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (4 gr/l air) 

P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 

P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (20 ml/l air). 

P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (40 ml/l air). 

P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (60 ml/l air). 

P7 = Insektisida Sintetis 

 

Penyemprotan ekstrak akar tuba dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, 

dengan frekwensi penyemprotan satu kali seminggu. Adapun plot perlakuan dibuat dan 

ditetapkan pada pertanaman sayuran petani, dengan ukuran 8 m2 per plot. Volume 

penyemprotan larutan sebanyak  100 ml/ m2.  

 

3.4.5 EfikasiBiopestisida akar tuba terhadap sayuran kubis  

Efikasi akar tuba terhadap tanaman bawang merah dilakukan pada lahan petani 

kooperator di Kabupaten Kampar. Metode penelitian menggunakan rancangan acak 

kelompok dengan 7 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan P1, P2 dan P3 merupakan 

ekstrak akar tuba dalam bentuk 50 WP. Sedangkan Perlakuan P4, P5, dan P6 merupakan 

perlakuan ekstrak akar tuba secara sederhana menggunakan pelarut air.  

 

P0 = Insektisida Sintetis 1,5 g/l air (kontrol). 
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P1 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (2 gr/l air)  

P2 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (4 gr/l air) 

P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 

P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (20 g/l air). 

P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (40 gl air). 

P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (60 g/l air). 

 

Penyemprotan ekstrak akar tuba dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, 

dengan frekwensi penyemprotan satu kali seminggu. Adapun plot perlakuan dibuat dan 

ditetapkan pada pertanaman sayuran petani, dengan ukuran 8 m2 per plot. Volume 

penyemprotan larutan sebanyak  50 ml/ m2. 

 

 Pengamatan 

Jenis hama yang menyerang 

Pengamatan dilakukan terhadap jenis-jenis hama dominan yang menyerang pada 

setiap plot perlakuan. Pengamatan dilakukan setiap minggu. 

 Intensitas serangan hama 

Pengamatan intensitas serangan dilakukan dengan mengamati tanaman terserang 

pada setiap plot perlakuan. Intensitas serangan dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

I = ∑ (ni x vi)x 100 % 

             Z x N     

           I = intensitas serangan 

         Ni = banyaknya tanaman, bagian tanaman yang terserang pada skor ke1 

         Vi = nilai skor ke I 

         N = banyaknya tanaman bagian tanaman sampel yang diamati. 

         Z = skor tertinggi 

 

Nilai skor kerusakan: 

0 = tidak ada kerusakan 

1 = tingkat kerusakan 1 – 20 % 

2 = tingkat kerusakan 21 – 40 % 

3 = tingkat kerusakan 41 – 60 % 

4 = tingkat kerusakan 61 – 80 % 
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5 = tingkat kerusakan lebih 80 % 

 

Produksi sayuran per plot 

 Pengamatan produksi sayur dilakukan pada saat panen dilakukan. Produksi 

dihitung setiap plot. 

 

3.5. Analisis data 

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Data hasil 

pengamatan lainnya dianalisis dengan ANOVA kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut 

DNMRT 5%.  

 

IV. ANALISIS RESIKO 

No Uraian Resiko Penyebab  Penanganan Resiko 
A Banyak tanaman 

rusak 
Serangan hama dan 
penyakit 

Pengendalian serangan hama dan 
penyakit menggunakan biopestisida 

    
B Produktivitas rendah Kekeringan Menyediakan sumber air 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Koordinasi dilakukan ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kampar, yang diwakili 

oleh Kabid Pertanian TPH, Nanik Saryanti, MMA dan Kabid PSP, Wijaya Oni Mutiara, SP.  

Diperoleh informasi tanaman akar tuba tumbuh disekitar tepi aliran sungai dalam 

kawasan hutan, di kec Siak Hulu, dan kecamatan Tapung Hilir. Dilanjuti dengan 

menghubungi petugas lapang di desa pangkalan serik diperoleh informasi bahwa 

tanaman akar tuba berada dalam kawasan hutan dan ada masyarakat yangg mata 

pencahariannya  mencari  tanaman tersebut. 

 

   

 

Survey lokasi dan pengumpulan bahan tanaman dilakukan ke Desa Pangkalan 

Serik, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Diperoleh informasi tanaman akar 

tuba tumbuh disekitar kawasan hutan, di desa Pangkalan Serik. Dilanjuti dengan 

menghubungi petugas lapang desa pangkalan serik Pambudi. Diperoleh informasi 

bahwa tanaman akar tuba berada dalam kawasan hutan dan ada masyarakat yang 

khusus mencari tanaman tersebut. Sehingga untuk memperoleh akar tuba kita 

membeli dari petani yang mencari akar tanaman tuba tersebut. 

   

 

Kegiatan Demplot akan bersinergi dengan Kegiatan Peningkatan Produksi 

Tanaman sayur dan Tanaman Obat, APBN T.A 2018 Pada Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Kampar. Calon petani kooperator petani merupakan petani 

penerima bantuan benih bawang merah, dan BPTP Riau mendampingi teknologi Budiaya 



28!
!

dan Pengendalian Hama tanaman. Luas demplot teknologi seluas 0,5 ha berada di 

Kelompok Tani Tanjung Mas, Desa Kualu, Kecamatan Tambang.   

   

 

5.1.1.  Efikasi Biopestisida Larutan ekstrak akar tuba terhadap hama 

ulat daun Crosidolomia pavonana 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian 

Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan November-Desember 2018 dengan hasil sebagai berikut: 

 

1. Waktu awal kematian (jam) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 

akar tuba berpengaruh nyata terhadap waktu awal kematian larva Crocidolomia pavonana 

(Lampiran 1a). Hasil uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5% 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata waktu awal kematian larva C. pavonana setelah pemberian beberapa 
konsentrasi ekstrak akar tuba (jam)  

Konsentrasi  Rata-rata (jam) 
0 g/l air 72,00 a 
20 g/l air 22,75 b 
40 g/l air 17,75 c 
60 g/l air 11,25 d 
80 g/l air   7,00 e 
100 g/l air   3,25 f 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji DNMRT 
pada taraf  5%. 
 
 Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba 0 g/l air 

tidak ada larva C. pavonana yang mati sampai akhir pengamatan yaitu 72 jam. Aplikasi 

ekstrak akar tuba memperlihatkan pengaruh nyata terhadap waktu awal kematian larva 

C. pavonana dengan kisaran waktu 3,25-22,75 jam. Hal ini menunjukkan bahwa 
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insektisida nabati akar tuba mampu membunuh larva C. pavonana dengan waktu yang 

berbeda-beda. 

 Perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba  20 g/l air menyebabkan waktu awal 

kematian larva C. pavonana yaitu 22,75 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan 

semua perlakuan. Pada saat konsentrasi ekstrak akar tuba ditingkatkan menjadi 40 g/l 

air, 60 g/l air dan 80 g/l air waktu awal kematian larva C. pavonana semakin cepat secara 

berturut-turut yaitu 17,75 jam, 11,25 jam, dan 7,00 jam setelah aplikasi. Perlakuan 

konsentrasi 100 g/l air berbeda nyata dengan semua perlakuan dan merupakan waktu 

awal kematian larva C. pavonana tercepat yaitu 3,25 jam setelah aplikasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi yang diberikan maka waktu awal kematian 

larva C. pavonana semakin cepat terjadi. Hal ini diduga bahwa kandungan bahan aktif 

yang semakin tinggi akan mempercepat kematian larva C. pavonana.   

Akar tuba mengandung senyawa aktif rotenon (Yoon, 2006), deguelin, toxicarol, 

alkaloida, saponin dan polifenol (Georgy dan Teik, 1932). Dalam hal ini senyawa senyawa 

aktif rotenon berperan sebagai racun perut dan racun kontak (Kardinan, 2004). Senyawa 

aktif rotenon diduga membunuh serangga sasaran dengan cara masuk ke dalam 

pencernaan melalui bahan makanan kubis yang dimakan. Senyawa aktif masuk ke organ 

pencernaan serangga dan diserap oleh dinding usus, kemudian ditranslokasikan ke pusat 

syaraf serangga dan organ-organ respirasi dan meracuni sel-sel lambung (Tarumingkeng, 

1992) sehingga menimbulkan kematian pada serangga (Muharsini dkk, 2006).  

Gejala awal kematian larva C. pavonana ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku yaitu menjadi kurang aktif bergerak dan terjadi perubahan morfologi. Warna 

tubuh larva C. pavonana berubah dari hijau menjadi kecoklatan, mengeluarkan cairan 

dari tubuh dan akhirnya mati. 

 

 

Gambar 1.  Larva C. pavonana setelah aplikasi (a). Larva C. pavonana yang masih hidup 
dan (b) larva C. pavonana yang mati setelah aplikasi ekstrak akar tuba. 
(Sumber : Foto Penelitian, 2018). 

a! b!
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2. Lethal time 50 (LT50) (jam) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 

akar tuba berpengaruh nyata terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mematikan larva C. 

Pavonana sebanyak 50% (Lampiran 1b). Hasil uji lanjut Duncan’s New Multiple Range 

Test  (DNMRT) pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel  2.   Rata-rata lethal time 50 larva C. pavonana setelah pemberian beberapa 
konsentrasi ekstrak akar tuba (jam). 

 
Konsentrasi  Rata-rata  

0 g/l air 72,00 a 
20 g/l air 49,00 b 
40 g/l air 36,50 c 
60 g/l air 31,25 d 
80 g/l air  28,25 e 
100 g/l air  25,25 f 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji DNMRT 
pada taraf  5%. 
 
 Tabel 2 menunjukan bahwa perlakuan tanpa insektisida nabati akar tuba atau 

konsentrasi 0 g/l air tidak terjadi lethal time 50 pada larva C. Pavonana sampai akhir 

pengamatan (72,00 jam), namun berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi esktrak 

akar tuba 20 g/l air, 40 g/l air, 60 g/l air, 80 g/l air dan 100 g/l air. Hal ini dikarenakan 

bahan aktif yang terkandung dalam insektisida nabati akar tuba mampu bekerja dengan 

baik untuk mengendalikan larva C. Pavonana jika dibandingkan dengan tanpa insektisida 

nabati atau konsentrasi 0 g/l air. Akar tuba mempunyai bahan aktif rotenon(Yoon, 2006) 

yang bekerja sebagai racun perut dan racun kontak (Kardinan, 2004). 

 Perlakuan esktrak akar tuba 20 g/l air untuk mematikan larva C. Pavonana 

sebanyak 50% terjadi 49,00 jam setelah aplikasi dan berbeda nyata dengan semua 

perlakuan. Pada saat konsentrasi ekstrak akar tuba ditingkatkan menjadi 40 g/l air, 60 g/l 

air dan 80 g/l air menyebabkan lethal time 50 pada larva C. pavonana semakin cepat 

secara berturut-turut yaitu 36,50 jam, 31,25 jam dan 28,25 jam setelah aplikasi. 

Perlakuan konsentrasi 100 g/l air berbeda nyata dengan semua perlakuan dan merupakan 

lethal time 50 pada larva C. pavonana tercepat yaitu 25,25 jam setelah aplikasi. Hal ini 

menunjukan semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka bahan aktif yang 

terkandung juga semakin tinggi, seingga pengaruhnya pada larva juga semakin tinggi. 

disamping itu daya kerja suatu senyawa sangat ditentukan oleh besarnya konsentrasi. 
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3. Mortalitas harian (%) 

Hasil pengamatan persentase mortalitas harian larva C. pavonana dengan 

perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba yang berbeda menunjukkan fluktuasi 

terhadap kematian larva C. pavonana . Fluktuasi mortalitas harian larva C. pavonana 

setelah aplikasi beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba yang berbeda dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

Gambar 2. Fluktuasi mortalitas harian larva C. pavonana setelah pemberian 
beberapakonsentrasi ekstrak akar tuba. 

 

 Gambar 2 menunjukkan bahwa pemberian beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba 

memberikan flutuasi mortalitas harian larva C. pavonana yang berbeda. Pemberian 

beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba 20 g/l air, 40 g/l air, 60 g/l air, 80 g/l air dan 100 

g/l air terjadi pada hari pertama setelah aplikasi yaitu pada kisaran 19-30%, pada hari 

kedua kisaran 25-70% dan pada hari ketiga 0-38%. Perbedaan mortalitas harian 

disebabkan perbedaan konsentrasi yang diberikan. 

 Pengamatan pada hari pertama sudah ada larva C. pavonana yang mati, tetapi 

masih pada kisaran yang rendah yaitu 19-30%. Pada pengamatan hari kedua merupakan 

mortalitas harian yang tertinggi yaitu pada kisaran 25-70% dan mortalitas harian larva C. 

pavonana tertinggi yaitu pada konsentrasi 100 g/l air. Konsentrasi 100 g/l air 

menyebabkan puncak mortalitas harian larva C. pavonana sebesar 70%. Hal ini 

disebabkan karena tingginya konsentrasi yang diberikan sehingga bahan aktif juga lebih 

tinggi dan menyebabkan puncak mortalitas larva lebih cepat.  
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 Pengamatan pada hari ketiga mortalitas harian larva C. pavonana menurun, hal ini 

dikarenakan populasi larva C. pavonana telah banyak yang mati pada pengamatan hari 

pertama dan kedua setelah aplikasi dan senyawa aktif yang terdapat pada akar tuba telah 

berkurang karena terdegradasi. Pernyataan ini didukung oleh Setyowati (2004) bahwa 

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

senyawa kimia yang ada dalam bahan nabati mudah terdegradasi oleh lingkungan. 

 

4. Mortalitas total (%) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 

akar tuba memberikan pengaruh nyata terhadap mortalitas total larva C. pavonana 

(Lampiran 1c). Hasil uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5% 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel  3. Rata-rata mortalitas total larva C. pavonana setelah pemberian beberapa 

konsentrasi ekstrak akar tuba (jam). 

Konsentrasi  Mortalitas total 

0 g/l air     0,00 a 

20 g/l air   75,00 b 

40 g/l air   87,50 c 

60 g/l air 100,00 d 

80 g/l air  100,00 d 

100 g/l air  100,00 d 

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

menurut uji DNMRT pada taraf  5%. 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan tanpa ekstrak akar tuba (0%) berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya. Konsentrasi ekstrak akar tuba 20 g/l air berbeda nyata 

dengan konsentrasi 40 g/l air, 60 g/l air, 80 g/l air dan 100 g/l air. Perlakuan konsentrasi 

ekstrak akar tuba 60 g/l air, 80 g/l air dan 100 g/l air tidak berbeda nyata.  Konsentrasi 

20 g/l air menyebabkan mortalitas total larva C. pavonana sebesar 75,00%, konsentrasi 

40 g/l air menyebabkan mortalitas total sebesaar 87,50%. Ekstrak akar tuba 60 g/l air, 80 

g/l air dan 100 g/l air menunjukkan mortalitas total larva C. pavonana yang sama yaitu 

100% dan merupakan mortalitas yang tertinggi.  

Senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak tepung akar tuba yang dimanfaatkan 

sebagai insektisida nabati yaitu rotenon. Senyawa rotenon yang terkandung pada akar 
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tuba sebesar 0,3-12% (Kardinan, 2004). Rotenon bekerja sebagai racun perut dan racun 

syaraf sehingga menimbulkan kematian sel pada serangga (Muharsini dkk, 2006). 

Mekanisme racun perut insektisida yaitu membunuh serangga sasaran dengan cara 

masuk ke pencernaan melalui bahan makanan yang dimakan. Insektisida masuk ke organ 

pencernaan serangga dan diserap oleh dinding usus, kemudian ditranslokasikan ke pusat 

syaraf seranga dan organ-organ respirasi lalu meracuni sel-sel lambung (Tarumingkeng, 

1992). 

Pada hasil penelitian ini pemberian perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba 40 g/l air 

sudah dianggap efektif dalam mematikan serangga uji, karena perlakuan tersebut telah 

mencapai mortaliotas total lebih dari 80%. Hal ini sesuai pendapat Dadang dan Prijono 

(2008) bahwa ekstrak pestisida nabati dikatakan efektif sebagai pestisida apabila 

perlakuan dengan ekstrak tersebut dapat mengakibatkan tingkat kematian lebih dari 

80%.  

5. Lethal concentration (LC50 dan LC95) (%) 

 Berdasarkan nilai hasil probit menggunakan program POLO, ekstrak akar tuba 

efektif terhadap larva C. pavonana. LC50dan LC95dapat dilihat dari analisis probit pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Penduga paraemeter toksisitas ekstrak akar tuba terhadap larva C. pavonana 

Parameter Konsentrasi (%) SK 95%(%) 

LC50 1,32 (0,30-1,97) 

LC95 4,35 (3,20-9,60) 

Ket. SK= Selang kepercayaan 

  

Tabel 4 menunjukkan bahwa konsentrasi yang tepat untuk mematikan 50% larva 

C. pavonana adalah 1,32% atau setara dengan 13,2 g/l air ekstrak akar tuba dengan 

selang kepercayaan 0,30-1,97%. Sementara itu, konsentrasi yang mampu untuk 

mematikan 95% populasi larva C. pavonana adalah 4,35% atau setara dengan 43,5 g/l 

air dengan selang kepercayaan 3,20-9,60%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ekstrak akar tuba sudah efektif dalam mematikan larva C. pavonana sebesar 95%. Hal ini 

sesuai pendapat Prijono (1999), bahwa LC95ekstrak suatu bahan insektisida nabati 

dengan pelarut air efektif jika konsentrasi yang digunakan tidak melebihi 100 g/l air untuk 

mematikan 95% serangga uji. 
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Pengumpulan ulat C. Pavonana   Ulat C. Pavonana    Pupa C. Pavonana  di media  

      

 Pengembangbiakan C. Pavonana   Imago diberi madu asli  Penyimpanan Imago 

 

5.1.1. Efikasi Biopestisida ekstrak akar tuba 50 WP  terhadap hama ulat daun 

Crosidolomia pavonana 

1. Waktu awal kematian (jam) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 

akar tuba 50 WP berpengaruh  nyata terhadap waktu awal kematian  larva Crocidolomia 

pavonana (Lampiran 1a). Hasil uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 

pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

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

konsentrasi ekstrak akar tuba 50 WP (jam) 

 

Konsentrasi  Rata-rata  
0 g/l air 72,00 a 
2 g/l air 16,20 b 
4 g/l air 13,40 c 
6 g/l air   9,00 d 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji 
DNMRT pada taraf  5%. 
 

 Tabel 1 menunjukan bahwa perlakuan tanpa ekstrak akar tuba 50 WP (0 g/l air) 

berbeda nyata dengan semua perlakuan. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan 

tersebut tidak ada senyawa racun dari akar tuba sehingga tidak terjadi penghambatan 

aktifitas hidup serta tidak adanya kematian hingga akhir pengamatan (72 jam). Ekstrak 
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akar tuba 50 WP dengan konsentrasi 2 g/l air berbeda nyata dengan 4 g/l air dan 

konsentrasi 4 g/l air berbeda nyata dengan konsentrasi 6 g/l air. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Harborne (1979) dalam Nursal (1997) bahwa pemberian konsentrasi ekstrak 

yang rendah makan pengaruh yang ditimbulkan pada serangga akan semakin lama, 

disamping itu daya kerja suatu pestisida nabati sangat ditentukan oleh besarnya 

konsentrasi yang diberikan.  

 Gejala awal kematian larva C. pavonana ditandai oleh perubahan prilaku dan 

perubahan warna tubuh. Perubahan  tingkah laku ditandai dengan larva C. pavonana 

yang awalnya aktif bergerak menjadi kurang aktif dan aktivitas makan menurun, 

sedangkan perubahan warna tubuh ditandai dengan menjadi lebih pucat gelap dan 

kecoklatan. Salah satu aktifitas yang terganggu adalah proses respirasi. Penghambatan 

pada proses 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 paralis 

(kelumpuhan) kemudian mati (Tarumingkeng, 1992).  

 

Gambar 1. Perbedaan larva C. pavonana yang sehat dan yang mati (a) larva yang sehat 

dan (b) larva yang mati setelah pemberian ekstrak akar tuba 50 WP. 

               Sumber. Foto penelitian (2018) 

 

6. Lethal time 50 (LT50) (jam) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 

akar tuba 50 WP  berpengaruh  nyata terhadap LT50 larva C. Pavonana (Lampiran 1b). 

Hasil uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5% dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel  2.   Rata-rata lethal time 50 larva C. pavonana setelah pemberian beberapa 

konsentrasi ekstrak akar tuba 50 WP (jam). 
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Konsentrasi  Rata-rata  

0 g/l air 72,00 a 

2 g/l air 51,40 b 

4 g/l air 42,60 c 

6 g/l air  33,60 d 

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

menurut uji DNMRT pada taraf  5%. 

 

 

 

 Tabel 2 menunjukan bahwa perlakuan tanpa ekstrak akar tuba 50 WP (0 g/l air) 

tidak terjadi lethal time 50 pada larva C. pavonana sampai akhir pengamatan (72 jam) 

dan berbeda nyata dengan semua perlakuan. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan 

tersebut tidak ada senyawa racun dari akar tuba sehingga tidak terjadi penghambatan 

aktifitas hidup. Perlakuanekstrak kar tuba 50 WP pada konsentrasi 6 g/l air menyebabkan 

nilai LT50 tercepat pada larva C. pavonanayaitu 33.60 jam dan berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Perlakuan konsentrasi ekstrak akar tuba 4 g/l air berbeda nyata 

dengan konsentrasi 2 g/l air dengan LT50 berturut-turut yaitu 42,60 jam dan 51,40 jam 

setelah aplikasi. Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi tertinggi akumulasi senyawa 

racun dari ekstrak akar tuba 50 WP akan semakin tinggi sehingga berdampak pada waktu 

yang dibutuhkan untuk mematikan 50% larva C. pavonanamenjadi lebih singkat.Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Natawigena (1993) menyatakan bahwa proses kematian hama 

akan cepat dengan pertambahan konsentrasi ekstrak yang digunakan. 

 

7. Mortalitas harian (%) 

 

Hasil pengamatan persentase mortalitas harian larva C. pavonana dengan 

perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba 50 WP yang berbeda menunjukkan 

fluktuasi terhadap kematian larva C. pavonana . Fluktuasi mortalitas harian larva C. 

pavonana setelah aplikasi beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba 50 WP yang berbeda 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Mortalitas harian larva C. pavonana setelah aplikasi beberapa konsentrasi 
ekstrak  akar tuba 50 WP di laboratorium.  

 

 Gambar 2 menunjukkan bahwa bahwa kematian larva C. pavonanasuda terjadi 

pada hari pertama dan terus meningkat sampai hari kedua dan ketiga. Pada hari pertama 

setelah aplikasi terlihat pada perlakuan konsentrasi 6 g/l air mengalami mortalitas harian 

sebesar 25%, diikuti dengan perlakuan 4 g/l air sebesar 18% serta pada perlakuan 2 g/l 

air mengalami mortalitas harian terendah yaitu 14%. Perbedaan mortalitas harian ini 

terjadi disebabkan kandungan rotenon dalam ekstrak akar tuba pada setiap perlakuan 

berbeda, jika diaplikasikan pada konsentrasi yang lebih tinggi maka aktifitas 

insektisidanya menjadi lebih tinggi karena senyawa aktif yang masuk kedalam tubuh 

serangga lebih banyak. 

Pengamatan pada hari kedua menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak akar tuba 50 

WP pada konsentrasi 4 g/l air dan 6 g/l air telah mencapai puncak mortalitas harian yaitu 

sebesar 32% dan 40%.Hal ini disebabkan karena populasi wereng coklat telah banyak 

mati pada pengamatan hari pertama setelah aplikasi.Sedangkan pada kosentrasi 2 g/l air 

belum mencapai puncak mortalitas harian. 

Pengamatan pada hari ketiga menunjukkan bahwa perlakuan ekstrak akar tuba 50 

WP pada konsentrasi 4 g/l air dan 6 g/ air mengalami penurunan mortalitas harian larva 

C. pavonana sebesar 30% dan 25%. Hal ini terjadi karena senyawa aktif yang terkandung 

dalam pestisida nabati akar tuba mudah menguap, yang mengakibatkan bahan aktifnya 

tinggal sedikit karena sebagian dari bahan aktif tersebut telah meguap, sehingga 

kemampuannya dalam mematikan larva C. pavonanamenurun. Hal ini sesuai dengan 
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Setyowati (2004) yang menyatakan bahwa bahan-bahan nabati cepat terurai dan 

residunya mudah hilang, hal ini disebabkan karena senyawa kimia yang ada dalam bahan 

nabati mudah terdegdarasi oleh lingkungan. Sedangkan pada perlakuan konsentrasi 2 g/l 

air pada hari ketiga baru mengalami puncak mortalitas harian yaitu sebasar 28%. 

 

8. Mortalitas total (%) 

 Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak 

akar tuba 50 WP memberikan pengaruh nyata terhadap mortalitas total larva C. 

pavonana (Lampiran 1c). Hasil uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 

pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel  3. Rata-rata mortalitas total larva C. pavonana setelah pemberian beberapa 

konsentrasi ekstrak akar tuba 50 WP (jam). 

Konsentrasi  Rata-rata 
0 g/l air  0,00 a 
2 g/l air 62,00 b 
4 g/l air 78,00 c 
6 g/l air 90,00 d 

Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf  kecil yang tidak sama berbeda nyata 
menurut uji DNMRT pada taraf  5%. 
 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan tanpa ekstrak akar tuba 50 WP (0 g/l air) 

berbeda nyata dengan perlakuan lain. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan tersebut 

tidak terdapat senyawa racun dari ektrak akar tuba sehingga ulat penggerek tongkol tidak 

mengalami kematian hingga akhir pengamatan (72 jam). Perlakuan kons 

 Tabel 3 terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak akar tuba 50 WP yang 

diberikan maka semkain tinggi tingkat persentase mortalitas total wereng coklat. Terlihat 

pada tabel tersebut menunjukan bahwa ekstrak akar tuba 50 WP dengan konsentrasi 2 

g/l air dapat menyebabkan mortalitas total larva C. pavonana sebesar 62%, konsentrasi 4 

g/ air menyebabkan mortalitas total sebesar 78% dan konsentrasi 6 g/l air mortalitas 

total sebesar 90%.  

 Pada hasil penelitian ini pemberian perlakuan ekstrak akar tuba 50 WP dengan 

konsentrasi 6 g/l air sudah dianggap efektif dalam mematikan serangga uji, karena 

perlakuan tersebut telah mencapai mortaliotas total lebih dari 80%. Hal ini sesuai 

pendapat Dadang dan Prijono (2008) bahwa ekstrak pestisida nabati dikatakan efektif 
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sebagai pestisida apabila perlakuan dengan ekstrak tersebut dapat mengakibatkan tingkat 

kematian lebih dari 80%. 

 

9. Lethal concentration (LC50 dan LC95) (%) 

 Berdasarkan nilai hasil probit menggunakan program POLO, ekstrak akar tuba 50 

WP efektif terhadap larva C. pavonana. LC50dan LC95dapat dilihat dari analisis probit pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Penduga paraemeter toksisitas ekstrak akar tuba terhadap larva C. pavonana 
Parameter Konsentrasi (%) SK 95%(%) 

LC50 0,14 (0,038-0,211) 

LC95 
1,01 (0,632-5,785) 

Ket. SK = Selang kepercayaan 

 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa konsentrasi yang tepat untuk mematikan 50% larva 

C. pavonana adalah 0,14% atau setara setara 1,4 g/l air dengan selang kepercayaan 

0,038-0,211%. Sementara itu konsentrasi yang mampu untuk mematikan 95% populasi 

larva C. pavonana adalah 1,01% atau setara dengan 10,1 g/l air dengan selang 

kepercayaan 0,632-5,785%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak akar tuba 50 

WP belum efektif dalam mematikan larva C. pavonana sebesar 95%. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Prijono (1999), bahwa LC95 ekstrak suatu bahan insektisida nabati 

dengan pelarut selain air efektif jika konsentrasi yang digunakan tidak melebihi 1 g untuk 

mematikan 95% serangga uji. 

 

 

5.2. Efikasi biopestisida akar tuba pada tanaman bawang merah (Allium cepa var 

aggregatum) 

Efikasi biopestisida akar tuba pada tanaman bawang merah dilakukan pada lahan 

petani kooperator di Kabupaten Kampar. Metode penelitian menggunakan rancangan 

acak kelompok dengan 7 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan P1, P2 dan P3 merupakan 

ekstrak akar tuba dalam bentuk 50 WP. Sedangkan Perlakuan P4, P5, dan P6 merupakan 

perlakuan ekstrak akar tuba secara sederhana menggunakan pelarut air.  

P0 = Tanpa perlakuan (kontrol). 

P1 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (2 gr/l air)  

P2 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (4 gr/l air) 

P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 



40!
!

P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (20 ml/l air). 

P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (40 ml/l air). 

P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (60 ml/l air). 

P7 = Insektisida Sintetis 

Pertanaman bawang dilakukan menggunakan  umbi, varietas Bima. Fase awal 

pada umur 15 hst pertumbuhan tanaman cukup baik dengan rata pertumbuhan tinggi 

tanaman sekitar 20 cm.  Hasil pengamatan tidak menunjukkan adanya serangan hama 

pada tanaman pada masing - masing perlakuan. Masa pertanaman pada bulan Oktober 

dimana kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi yang sangat mendukung 

perkembangan dan penyebaran penyakit layu fusarium ( Fusarium  oxysforum) . Penyakit 

Fusarium  sp merupakan penyakit tular tanah yang dapat mengkontaminasi aliran air, 

sehingga mudah menyebar dari satu areal keareal lainnya. 

Fusarium  oxysforum diduga menginfeksi melalui perakaran atau terbawa benih 

umbi tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan daun, akar dan umbi terganggu yang 

akhirnya membusuk. Penyakit  layu Fusarium  menyerang seluruh pertanaman bawang 

merah yang ada di sekitar lokasi kajian, yang mengakibatkan tanaman membusuk dan 

akhirnya mati.  

Upaya untuk mengendalikan serangan penyakit layu fusarium sudah dilakukan 

dengan menggunakan fungisida sintetis, namun perkembangan penyakit sangat cepat 

dan sulit dikendalikan. Sehingga seluruh tanaman terserang penyakit penyakit dan gagal 

panen. 
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Aplikasi Biopestisida akar tuba terhadap tanaman bawang merah.  

    

   

   

 

Tabel 1. Rata – rata persentase serangan penyakit  Fusarium  sp pada tanaman bawang 
merah dalam berbagai  taraf perlakuan biopestisida akar tuba. 

 

No Perlakuan Persentase serangan (%) 

Umur 35 hst Umur 50 hst 

1 P0 = Tanpa perlakuan (kontrol) 64,39 90,00 
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2 P1 = ekstrak akar tuba 50 WP (2 gr/l air) 70,00 88,00 

3 P2 = ekstrak akar tuba 50 WP (4 gr/l air) 73,54 82,00 

4 P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 44,45 80,00 

5 P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (20 ml/l air) 68,34 90,00 

6 P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (40 ml/l air) 68,68 87,00 

7 P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (60 ml/l air) 68,34 85,00 

8 P7 = Insektisida Sintetis 81,38 85,00 

Rata-
rata 

 67,39 85,87 

  Sumber  :   Data diolah (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Rerata persentse serangan hama dan musuh alami pada tanaman bawang 

merah 
No Perlakuan Hama   Musuh alami 
  Belalang Semut hitam  Laba- laba 
1 P0 = Tanpa perlakuan (kontrol) 0,4 1,0 2,2 

2 P1 = ekstrak akar tuba 50 WP (2 gr/l air) 0,6 1,8 1,8 

3 P2 = ekstrak akar tuba 50 WP (4 gr/l air) 0,4 1,4 1,6 

4 P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 0,8 1,4 1,8 

5 P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (20 ml/l air) 0,4 1,8 1,4 

6 P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (40 ml/l air) 1,0 1,0 2,0 

7 P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (60 ml/l air) 0,8 2,2 2,0 

8 P7 = Insektisida Sintetis 0,6 3,6 2,2 
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Kondisi tanaman bawang merah terserang Fusarium  oxysforum   umur  50 hst  
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 5.3. Efikasi biopestisida akar tuba pada tanaman kubis  

Efikasi biopestisida akar tuba pada tanaman kubis dilakukan pada lahan Kebun 

Percobaan (KP) Kubang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.  Metode penelitian 

menggunakan rancangan acak kelompok dengan 7 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan 

P1, P2 dan P3 merupakan ekstrak akar tuba dalam bentuk 50 WP. Sedangkan Perlakuan 

P4, P5, dan P6 merupakan perlakuan ekstrak akar tuba secara sederhana menggunakan 

pelarut air.  

P0 = Insektisida Sintetis (Pembanding). 

P1 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (2 gr/l air)  

P2 = Ekstrak akar tuba 50 WP  (4 gr/l air) 

P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 

P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (20 ml/l air). 

P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (40 ml/l air). 

P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (60 ml/l air). 
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Tabel 2. Rata – rata Intensitas serangan hama  Crocidolomia pavonana pada tanaman 
kubis dalam berbagai  taraf perlakuan biopestisida akar tuba , umur 30 hst. 
 
No Perlakuan Intensitas serangan hama 

(%) 
1 P0 = Insektisida sintetis (Pembanding) 41,44 
2 P1 = ekstrak akar tuba 50 WP (2 gr/l air) 42,86 
3 P2 = ekstrak akar tuba 50 WP (4 gr/l air) 47,57 
4 P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 49,40 
5 P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (50 g/l air) 39,87 
6 P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (100 g/l air) 43,35 
7 P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (150 g/l air) 46,63 
Rata-
rata 

 44,45 

Sumber : Data Diolah 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak akar tuba 

dan pestisida sisntetis berpengaruh nyata terhadap instensitas serangan hama pada tanaman 

kubis di lapangan (Lampiran 1a). Hasil uji lanjut Duncan’s New Multiple Range Test 

(DNMRT) pada taraf 5% dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Rata – rata Intensitas serangan hama  Crocidolomia pavonana pada tanaman 
kubis dalam berbagai  taraf perlakuan biopestisida akar tuba , umur 55 hst. 
 
No Perlakuan Intensitas serangan hama 

(%) 
1 P0 = Insektisida sintetis (Pembanding) 24,60 c 
2 P1 = ekstrak akar tuba 50 WP (2 gr/l air) 56,00 a 
3 P2 = ekstrak akar tuba 50 WP (4 gr/l air) 52,00 ab 
4 P3 = Ekstrak akar tuba 50 WP (6 gr/l air) 39,00 b 
5 P4 = Larutan  Ekstrak akar tuba (50 ml/l air) 45,20 ab 
6 P5 = Larutan Ekstrak akar tuba  (100 g/l air) 40,60 b 
7 P6 = Larutan Ekstrak akar tuba  (150 g/l air) 38,00 b 
Rata-
rata 

  

Angka2 pada huruf yang diikuti yang tidak sama berbeda nyata menurut uji DNMRT pada 
taraf 5 %. 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan pestisida sintetis menyebabkan intensitas 

serangan hama pada tanaman kubis di lapangan berbeda nyata dengan semua perlakuan 

yaitu sebesar 24,60% dan merupakan intensitas serangan yang paling rendah. Hal ini 

disebabkan karena pestisida sintetis mempunyai kelebihan antara lain lebih praktis, lebih 
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cepat, lebih efesien dari segi ekonomis dan waktu (Dadang dan Prijono, 2008). Namun, 

penggunaan insektisida kimia sintetik secara terus-menerus atau kurang bijaksana akan 

menimbulkan dampak buruk seperti terjadinya pencemaran lingkungan, meracuni 

organisme non target, resistensi, resurjensi hama dan timbulnya hama skunder  (Untung, 

2000). 

 Perlakuan akar tuba 50 WP 2 g/l air, tidak berbeda nyata dengan akar tuba 50 WP 

konsentrasi 4 g/l air dan larutan akar tuba 20 ml/l air. Sedangkan perlakuan akar tuba 50 

WP 4 g/l air  berbeda tidak nyata dengan akar tuba 50 WP 6 g/l air dan larutan akar tuba 

20 ml/l air, 40 ml/l air dan 60 ml/l air.  

 Data tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akar tuba 50 WP konsentrasi 4 g/l 

air menyebabkan intensitas serangan pada tanaman kubis sebesar 52% yang berbeda 

tidak nyata dengan perlakuan larutan akar tuba 20 ml/l air dengan intensitas seragan 

sebesar 45,20%.. Hal ini membuktikan bahwa larutan akar tuba membutuhkan 

konsentrasi yang lebih rendah dari pada perlakuan akar tuba 50 WP untuk menyebabkan 

intensitas serangan yang berbeda tidak nyata. Hal ini diduga karena pada perlakuan 

larutan akar tuba masih murni dan tingkat degradasi masih rendah, sehingga lebih toksik 

terhadap serangga hama pada tanaman kubis. Hal ini didukung oleh Hai ying et al., 

(2009) bahwa rotenon murni yang belum diolah lebih beracun dari pada pestisida sintetis 

dari golongan karbamil. Walaupun kadar racun rotenon sangat tinggi, rotenon bisa terurai 

dengan cepat  karena sinar matahari, tidak stabil di udara dan kondisi alkali. Rotenon 

juga cepat terdegradasi oleh tanah dan air. Oleh karena itu, toksisitas rotenon akan 

hilang setelah 2-3 hari setelah terkena cahaya matahari dan udara, sehingga baik untuk 

lingkungan dan aman untuk pertanian dan penggunaan lainnya. 
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Gbr. Aplikasi biopestisida akar tuba pada tanaman kubis 

     

  

5.4. Bimtek pemanfaatan biopestisida akar tuba untuk mengendalikan hama tanaman 

sayuran. 

Dalam rangka mempercepat penyebar luasan informasi teknologi Pemanfaatan 

Biopestisida akar untuk pengendalian hama sayuran yakni melalui Bimbingan Teknis . 

Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis adalah anggota kelompok tani Tanjung Mas, Desa 

Kualu kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang merupakan petani kooperator 

kegiatan percontohan lapang pemanfaatan biopestisida akar tuba terhadap hama 

tanaman sayuran bawang merah. Sebagai narasumber  yakni Peneliti ahli Utama dari 

Balai Penelitian Sayuran Bapak Dr. Ahsol Hasyim, MS . Acara juga dihadiri oleh Ibu 

petugas penyuluh lapang dan Desa Kualu (Leni, SP) dan Bapak Sekretaris Desa Kualu 

serta  Anggota Tim kegiatan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau. Para peserta 

menyambut baik dan sangat respon dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis ini. Mereka 

berharap mendapatkan produk Biopestisida akar tuba yang siap untuk digunakan dalam 

mengendalikan serangan hama pada tanaman sayuran mereka.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Dihasilkan formula Biopestisda akar tuba dalam bentuk WP yg efektive dan efisien dlm 

pengendalian hama  

2. Tidak ditemukan hama S. exigua yang menyerang tanaman bawang merah pada 

lokasi kegiatan. 

3. Perlakuan biopestisda akar tuba tidak berbeda nyata dibanding pestisida sintetik  

dalam mengendalikan serangan penyakit fusarium sp  pada tanaman bawang merah.  

4. Perlakuan Biopestisida akar tuba tidak berbeda dibanding pestisida sintetik terhadap 

intensitas serangan hama Crocidolomia pavonana pada tanaman kubis. 

5.   

 

 

 

 

Jadwal Palang dan Indikator Kinerja 

Tahapan Kegiatan Variabel Indikator Target Minimal 
Capaian 

Waktu Pencapaian 

Peyusunan proposal Whorksop dan 
pembahasan 
proposal 

Proposal  1 bulan 

Koordinasi dan 
survey lapang 

Penyebaran 
tanaman tuba dan  

Informasi 
penyebaran 

2 bulan 



49!
!

calon lokasi petani 
kooperator. 

tanaman tuba dan  
calon lokasi petani 
kooperator. 

Persiapan bahan 
tanaman tuba dan 
bahan- bahan kimia 
untuk pengesktrak 

bahan tanaman tuba 
dan bahan kimia 
untuk pengesktrak!

tersedianya bahan 
tanaman tuba dan 
bahan kimia untuk 
pengesktrak!

1 bulan 

Pembuatan ekstrak 
tanaman tuba di 
Laboratorium Balai 
Tanaman Sayuran 
(Lembang) 

Ekstrak tanaman 
tuba dalam bentuk 
WP 

Tersedia ekstrak 
tanaman tuba dalam 
bentuk WP 

2 bulan 

Aplikasi ekstrak akar 
tuba pada tanaman 
sayuran dataran 
rendah  

Terlaksanya aplikasi 
ekstrak akar tuba 
pada tanaman 
sayuran dataran 
rendah!

Terlaksanya aplikasi 
ekstrak akar tuba 
pada tanaman 
sayuran dataran 
rendah!

2,5 bulan 

Temu lapang 
pemanfaatan 
biopestisida akar 
tuba 

Temu lapang 
pemanfaatan 
biopestisida akar 
tuba 

Terlaksanya t 
Temu lapang 
pemanfaatan 
biopestisida akar 
tuba 

1 bulan 

Pengamatan dan 
pengolahan data 

Pengamatan dan 
pengolahan data!

Terlaksanya 
pengamatan dan 
pengolahan data!

1 bulan 

Penyusunan laporan 
dan seminar hasil 
kegiatan 

Penyusunan laporan 
dan seminar hasil 
kegiatan!

Terlaksanyya 
penyusunan laporan 
dan seminar hasil 
kegiatan!

 
1 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PERSONALIA 

 No Nama Pendidikan Golongan 
/ 
Pangkat 

Jabatan 
Fungsional 

Bidang 
Keahlian 

Posisi 
dalam 
Tim 
Peneliti 

Tugas 
dalam 
Penelitian 

Alokasi 
Waktu 
jam/ 
minggu 

1. Anis 
Fahri, 
SP.,M.Si 

(S2) Ilmu IV a / 
Pembina 

Peneliti 
Madya 

Budidaya 
Pertanian 

Peneliti 
Utama 

Penanggu
ng jawab, 
pelaksana 

5 
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kegiatan, 
pelaporan 

2. Dr. Rusli 
Rustam 

(S3) Ilmu 
Hama 
Tanaman 

IV a / 
Pembina 

Lektor 
Kepala 

Ilmu 
Hama 
Tanaman 

Peneliti  Pelaksana 
kegiatan, 
pelaporan 

3 

3. Dr. Ahsol 
Hasyim, 
MS 

S3. Faculty 
of Science 
and 
Technology, 
Kanazawa 
University.  
Japan. 

IV e / 
Pembina 
Utama 

Peneliti 
Utama 

Entomolo
gi/ PHT 

Peneliti Pelaksana 
kegiatan, 
pelaporan 

3 

4. Ir. Oni 
Ekalinda 

S1.Sosial 
Ekonomi 
Pertanian 

IV a/ 
Pembina 

Penyuluh 
Madya 

Sosial 
Ekonomi 
Pertanian 

Penyul
uh 

Pelaksana 
kegiatan, 
pelaporan 

3 

5. Drs. 
Empersi.,
M.Si 

S2. PSL III d/ 
Penata 
TK I 

Peneliti 
Muda 

Sistem 
Usahatani 

Peneliti Pelaksana 
kegiatan, 
pelaporan 

 

6. Suhendri 
Saputra, 
SP 

S1. HPT III b/ 
Penata 
Muda Tk 
I 

Peneliti 
Pertama 

HPT Asisten 
Peneliti 

Pelaksana 
kegiatan, 
pelaporan 

3 

7. Ahmad 
Nirwan, 
SP 

S1. Budidaya 
Pertanian 

III a 
/Penata 
Muda 

Peneliti 
Pertama 

Agronomi Asisten 
Peneliti 

Pelaksana 
kegiatan, 
pelaporan 

3 

8. Nasri Joni SLTA III a 
/Penata 
Muda 

Litkayasa 
Mahir 

Agronomi Teknisi Pelaksana 
kegiatan 

3 

9. Suherma
n 

SLTA II b / 
Pengatur 
Muda 

Likayasa Agronomi Teknisi Pelaksana 
kegiatan 

2 

10. Tati 
Rubiati 

SLTA III d 
/Penata 

Litkayasa 
Mahir 

Agronomi Teknisi Pelaksana 
kegiatan 

2 

11. Dwi 
Suprihati
n 

SLTA II b/ 
Pengatur 
Muda 

Administra
si Umum 

Administra
si 

Admini
strasi 

Pelaksana 
kegiatan, 
pelaporan 

3 
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VII. PEMBIAYAAN 

 

NO URAIAN 
VOLUME/ 

SATUAN 
JUMLAH 

1. Belanja Gaji Upah OB/OH 35.820.000 
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2. Belanja Bahan  5.000.000 

3. Belanja Barang Untuk 

Persediaan Barang Konsumsi 

 2.000.000 

4. Belanja Bahan Pendukung 

Penelitian 

 29.170.000 

5. Belanja Perjalanan Biasa  51.000.000 

6. Belanja Barang Persediaan 

Operasional Lainnya 

 1.000.000 

7. Belanja Profesi  3.000.000 

8. Belanja Sewa  1.600.000 

 Total Biaya  128.590.000 

 

A. Belanja Gaji dan Upah 

No Uraian Satuan Volume  Harga 
satuan 
(Rp)  

 Jumlah   

 Jumlah Biaya    
 

35,820,000  
1 Honor Koordinator Peneliti OB 8  420,000   3,360,000  
2 Honor Kesekretariatan OB 8  300,000   2,400,000  
3 Upah Pembantu peneliti/ litkayasa 6 

orang x 3 jam  x 24 hari 
OJ 576  25,000   14,400,000  

 
Upah harian lepas pelaksana 
kegiatan  

  
 

4 Pengolahan tanah  5 x10 hari  OH 50  80,000   4,000,000  
5 Penanaman  9 orang x 4 hari OH 36  80,000   2,880,000  

6 Pemupukan  OH 6  80,000   480,000  

7 
monitoring hama dan pemberantasan 
Hama dan Penyakit 

OH 15  80,000   1,200,000  

8 
Pemeliharan / penyiangan 10 orang x 
4 hari  

OH 40  80,000   3,200,000  

9 Panen / Pasca panen  OH 30  80,000   2,400,000  
10 Pengolahan data  Keg 1  1,500,000   1,500,000  
 

B . Belanja Bahan 

No Uraian Satuan Volume 

 Harga 
satuan 

(Rp)   Jumlah   

 Jumlah Biaya     5,000,000  
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1 Foto copy, penggandaan, penjilidan 
dan dokumnetasi  

lembar 100  5,000   500,000  

2 Makan siang 10 orang x 1 hari x 6 kali orang 60  30,000   1,800,000  

3 Snack 10 orang x 1hari x 6 kali  orang 60  15,000   900,000  

 Sosialisasi kegiatan di lokasi kajian  orang    -  

4 Makan siang  30 orang x 1 x 2 kali orang 60  30,000   1,800,000  

 

C. Belanja Barang Untuk Konsumsi 

No Uraian Satuan Volume 

Harga 
satuan 
(Rp)  Jumlah   

 Jumlah     2,000,000  

 ATK, bahan bantu dan komputer 
supplies 

    

1 Amplop polos kabinet dos 2  18,000   36,000  

2 Amplop coklat  pak 2  16,000   32,000  

3 Kertas HVS A4 Rim 3  50,000   150,000  

4 Kertas HVS F4 Rim 3  55,000   165,000  

5 Blinder klip No 155 pak 2  10,000   20,000  

6 Bolpoint Faster Lusin 2  36,000   72,000  

7 Bolpoint pentel lusin 1  42,000   42,000  

8 Spidol white board (4 warna) set 1  60,000   60,000  

9 Spidol permanent 2 warna set 1  60,000   60,000  

10 Cutter kenko L-500 set 2  15,000   30,000  

11 Double tape rol 2  5,000   10,000  

12 Hekter besar no. 3 Max buah 2  45,000   90,000  

13 Hekter No 10 MAX buah 2  12,500   25,000  

14 Isi hekter besar No 3  pak 2  28,000   56,000  

15 Isi hekter  No 10 pak 2  15,000   30,000  

16 Pelubang kertas buah 1  125,000   125,000  

17 Isi Bolpoint pentel buah 2  20,000   40,000  

18 Klip paper sea gull dos 2  25,000   50,000  

19 Lem o glue botol 2  5,000   10,000  

20 Map plastik spring file buah 3  5,000   15,000  

21 Pinsil lusin 2  36,000   72,000  

22 Penghapus pinsil  lusin 1  30,000   30,000  
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23 Gunting buah 2  25,000   50,000  

24 Penggaris besi 30 cm buah 2  15,000   30,000  

25 Penggaris kayu ukuran 100 cm buah 2  15,000   30,000  

26 Meterband ukuran 100  meter buah 1  150,000   150,000  

27 Staopmaf folio Bufallo pak 1  75,000   75,000  

28 Selotif panfex 1 x 72 yard rol 1  15,000   15,000  

29 Catridge warna Hitam IP2770 buah 1  180,000   180,000  

30 cartridge warna IP2770 buah 1  250,000   250,000  

 

D. Belanja Bahan Pendukung Penelitian 

No 
Uraian Satuan Volume Harga 

satuan (Rp) 
Biaya 

 Jumlah    29,170,000  

      
1 Benih sayuran kg 17  100,000   1,700,000  

2 Pupuk kandang  ton 7  1,200,000   8,400,000  

3 Kapur dolomit ukuran 50 kg karung 50  55,000   2,750,000  

4 Urea kg 300  7,000   2,100,000  

5 TSP  kg 150  8,000   1,200,000  

6 KCl  kg 200  8,000   1,600,000  

7 Herbisida sistemik ( 5 l/ha) liter 5  75,000   375,000  

8 Herbisida kontak ( 5 l/ha) liter 2  75,000   150,000  

9 Insektisdia ukuran 250 ml ml 3  175,000   525,000  

10 fungisida ukuran 250 ml ml 2  220,000   440,000  

11 DMA ukuran 40 ml ml 5  100,000  500,000  

12 Furadan 3 G 20 kg/ha kg 68  25,000   1,700,000  

13 Dekomposer kg 10  80,000   800,000  

14 Knapsprayer   bh 1  350,000   350,000  

15 Tali nilon untuk jarak tanam gulung 10  15,000   150,000  

16 Plang merek paket 1  500,000   500,000  

17 Kayu ajir batang 750  2,000   1,500,000  

18 Terpal 4 x 5 m lembar 2  150,000   300,000  

19 Ember kecil  buah 3  25,000   75,000  

20 ember besar pengaduk benih buah 2  50,000   100,000  

21 ember besar pengaduk pupuk buah 2  75,000   150,000  

22 Gerobak  buah 1  355,000   355,000  
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23 Kantong plastik ukuran 10 kg kg 2  50,000   100,000  

24 Karung plastik ukuran 100 kg lembar 100  5,000   500,000  

25 Tali rafia gulung 10  20,000   200,000  

26 Buku Agenda buah 5  30,000   150,000  

27 Alat grinder unit 1  2,000,000   2,000,000  

28 Metanol liter 2  250,000   500,000  

 

E. Belanja Perjalanan Biasa. 

No Uraian Satuan Volume  Harga 
satuan 
(Rp)  

 Jumlah   

 Jumlah    51,000,000  
1  Perjalanan dalam rangka dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan ke dalam 
dan luar Provinsi   

OP 1  5,000,000   5,000,000  

2 Perjalanan anggota tim kegiatan  
Lembang - ke Pekanbaru 

OP 2  5,500,000   11,000,000  

3 Kordinasi ke dinas pertanian  Prov/ 
Kab terkait pelaksanaan kegiatan  

OP 2  1,500,000   3,000,000  

4 Penetapan CP / CL OP 2  1,500,000   3,000,000  

5 Pendampingan Persiapan lahan OP 2  1,500,000   3,000,000  

6 Pendampingan Penanaman OP 2  1,500,000   3,000,000  

7 Pendampingan pemupukan OP 2  1,500,000   3,000,000  

8 Pendampingan Pemeliharaan tanaman OP 2  1,500,000   3,000,000  

9 Pengamatan pertumbuhan tanaman   OP 2  1,500,000   3,000,000  

10 Pengamatan pertumbuhan dan 
serangan HPT 

OP 2  1,500,000   3,000,000  

11 Pengamatan komponen hasil tanaman OP 2  1,500,000   3,000,000  

12 Panen dan pasca panen OP 2  1,500,000   3,000,000  

13 Pertemuan lapang OP 2  1,500,000   3,000,000  

14  Bantuan transport peserta temu 
lapang.   

OT 20  100,000   2,000,000  

 

F. Belanja Barang Persediaan Operasional Lainnya 

No Uraian Satuan Volume 

Harga 
satuan 
(Rp) Jumlah 

 Jumlah     1,000,000  
1 Analisis laboratorium sampel 2  500,000   1,000,000  
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G. Belanja Profesi 

No Uraian Satuan Volume 

Harga 
satuan 
(Rp) Jumlah 

 Jumlah     3,000,000  
1 Nara sumber  Oj 4  750,000   3,000,000  

 
H. Belanja Sewa 

No Uraian Satuan Volume 

Harga 
satuan 
(Rp) Jumlah 

 Jumlah     1,600,000  
1 Biaya pengiriman sampel tanaman 

tuba dari  Pekanbaru ke Balitsa 
kg 100  16,000   1,600,000  
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1. Aplikasi pendekatan land rent dalam 
menganalisis alih fungsi lahan sawah 
menjadi kebun kelapa sawit 

Jurnal Informatika Pertanian. Vol 
25 . N0 1. 2016 

2. Respon VUB Inpari 3 terhadap umur bibit 
pada SL-PTT padi di Kabupaten Siak 

Prosid. Seminar Nasional 
Agribisnis. Universitas Islam 
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3. Ancaman koversi lahan sawah terhadap 
ketahanan pangan dan strategi 
pengendalian di Kabupaten Kampar 

Prosid. Seminar Nasional Padi.  
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4. Kajian Kesejahteraan petani konversi 
lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit: 
Studi kasus di kabupaten Kampar, Riau 
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5. Peningkatan produktivitas kelapa sawit 
mendukung pengembangan kawasan 
perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu 

Prosid, Seminar Nasional.  Inovasi 
Teknologi Mendukung 
Pembangunan Pertanian 
Berkelanjutan 
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Membangun Pertanian Modren. 
Jambi 31 Mei- 1 juni 2016 

7. Aplikasi metode Location Quatint untuk 
menentukan komoditas pangan unggulan 
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Malang 25 Mei 2016 

8. Peningkatan produktivitas dan 
pendapatan usahatani kelapa sawit rakyat 
di Kabupaten Indragiri Hulu. 
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Baru 2016. 
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Beberapa Tumbuhan Dan Formulasinya Untuk 
Pengendalian Tungau Polyphagotarsonemus 
latusBank. Pada Tanaman Cabai 

3. DRIP - Soil Applications: XDE-607 200 NeoEC 
(GF-3441)– All Veggies. DOW. USA 

2014-2016 

4. Perbaikan teknologi produksi sayuran potensial 
untuk meningkatkan ekspor 

APBN 2016 

4. Teknologi formulasi bioakarisida dari tanaman 
ketapang dan akar tuba untuk pengendalian 
hama tungau  Polyphagotarsonemus latus 
bank. pada tanaman cabai ramah lingkungan 

KP4S 2016 

5.  Ekstrak Tanaman Sebagai Bio-Repellent untuk 
Mengendalikan Hama Lalat Buah Bactrocera 
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pada Tanaman Cabai.  
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(1): 72-79.  

2. Repelensi minyak atsiri terhadap hama 
gudang bawang Ephestia cautella 
(Walker) (Lepidoptera: Pyralidae) di 
laboratorium.   

Jurnal Hortikultura (2014). 24 
(4): 336-345 

3. Screening for Resistance to Anthracnose 
Caused by Colletotrichumacutatum in Chili 
Pepper (Capsicum annuum L.) in Kediri, 
East Java.  

 AAB Bioflux  2014. Vol 
6(2):104 – 118 (2014) 
 

4. Potensi  campuran  spodoptera  exigua  Jurnal Hortikultura.(2016): 26 
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nucleopolyhedrovirus (senpv) dengan 
insektisida botani untuk meningkatkan 
mortalitas  ulat bawang spodoptera 
exigua(hübner) (lepidoptera:noctuidae) di 
laboratorium  

(1): 103-112. 

5 Sinergisme jamurentomopatogen 
Metarhizium anisopliae (Metsc.) Sorokin 
dengan insektisida kimia untuk 
meningkatkan mortalitas  ulat bawang 
Spodoptera exigua(hübner) (lepidoptera: 
noctuidae) di laboratorium. 

Jurnal Hortikultura (2016): 26 
(2): 257-266. 
 

6. Potency of predator (Menochilus 
sexmaculatus) augmentation for white fly 
(Bemisia tabaci) management and its 
effect on Gemini virus infestation on 
tomato 
 

Indonesian Journal of Agriculture 
Sciences. 2012. Vol. 13 (1): 18 -  
26 

7. Perilaku Memanggil Ngengat Betina dan 
Evaluasi Respon Ngengat Jantan terhadap 
Ekstrak Kelenjar Feromon Seks 
Helicoverpa armigera Hubn. (Lepidoptera: 
Noctuidae)pada Tanaman Cabai Merah 
 

Jurnal Hortikultura (2013):  23 
(1) : 72 – 79 

8. Penerapan Teknologi Pengendalian Hama 
Terpadu pada Tanaman Cabai Merah 
untuk Mitigasi Dampak Perubahan Iklim. 
 

Jurnal Hortikultura (2013): 23 (2) 
:  174 – 183 

9. Inovasi Teknologi Pengendalian OPT 
Ramah Lingkungan pada Cabai : Upaya 
Alternatif Menuju Ekosistem harmonis 
 

Pengembangan Inovasi Pertanian. 
(2015): Vol. 8 (1) : 1 -10 

10. The effect of fruit characteristics of 
cayenne pepper (Capsicum frutescens) 
and biocontrol agents (Trichoderma sp 
and azoxystrobin) on severity of 
anthracnose (Colletotrichum acutatum) 
 

AAB Bioflux Vol 8 (1): 1-12. ISI 
Web of Science – Thomson 
Reuters (via CABI)  

11. The Effect of Mixed Cropping Practice of 
Chili Bird (Capsicum frutescens L) on Pest 
and Diseases Occurrence and Crop Yield  

AAB Bioflux Vol 8 (2): 45-57. 
ISI Web of Science – Thomson 
Reuters (via CABI)  
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12. Potensi ekstrak Tanaman Sebagai Bio-
Repellent untuk Mengendalikan Hama 
Lalat Buah Bactrocera spp. Ramah 
Lingkungan yang Dapat Mengurangi 
Penggunaan Pestisida Kimia pada 
Tanaman Cabai Merah > 30% 

Laporan sementara hasil 
penelitian KP4S 2017 

13. Evaluasi ekstrak tumbuhan sebagai 
insektisida botani untuk mengendalikan 
ulat bawang (Spodoptera exigua) di 
laboratorium. 
 

Prosiding seminar  nasional 
Inovasi Pestisida Ramah 
Lingkungan Mendukung 
Swasembada Pangan. Pati 6-7 
September 2017. P 63-82 

14. Bioaktivitas Enam Ekstrak Tumbuhan 
untuk Pengendalian Hama Tungau Kuning 
Cabai Polyphagotarsonemus Latus (Acari: 
Tarsonemidae), Bank di Laboratorium  

Jurnal Hortikultura (2017):27 (2) 
:  219-231 
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Selatan Kecamatan Bukit Raya. Pekanbaru. HP; 
085272814016 
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10. Tugas dalam Penelitian : Anggota Tim  melaksanakan penelitian dan 
Pembuatan laporan 

 
Menyatakan bersedia melaksanakan tugas sebagai Peneliti selama  6 jam/minggu 
sesuai jadwal/program penelitian yang berjudul : Pemanfaatan biopestisida akar 
tuba untuk pengendalian hama tanaman  sayuran dengan memenuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan.  
 
 Dibuat di :  Pekanbaru 

                     Pada Tanggal :  1 Maret 2018 
 
 

Penanggung Jawab  Yang Membuat Pernyataan, 
 
 
 
 

Anis Fahri, SP., M.Si 
NIP. 19700216 19903 001 

  
 
 
 

Dr. Rusli Rustami, SP., M.Si 
NIP. 196911111999031010 

 
 

 
 

 
 

BIODATA PENELITI 
 

a. Nama : Dr. Rusli Rustam, SP, MSi 
b.Pendidikan : S3 Entomologi 
c. Bidang Keahlian : Entomologi 
d. Jabatan Fungsional :  Lektor Kepala 
e.  Pengalaman Penelitian  :  

 
Judul Penelitian 5 tahun terakhir 

No. JudulPenelitian Tahun 
1.  Bioekologi Predator Sycanus croceovittatus Dohrn (Hemiptera: 

Pentatomidae) Asal Riau dalam Mengendalikan Ulat Api 
Setora Nitens Walker Hama Tanaman Kelapa Sawit 
 

2018 

2. Pemanfaatan predator Eocanthecona furcellata (Wolff) 
(Hemiptera: Pentatomidae) asal Riau dalam mengendalikan 
ulat Setora nitens Walker hama tanaman kelapa sawit 

2017 

3. Ekobiologi predator Eocanthecona furcellata (Wolff) 
(Hemiptera: Pentatomidae)asal Riau pada hama ulat api 
Setora nitens Walker di tanaman kelapa sawit 

2016 
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4.  Pemanfaatan sirih hutan (Piper aduncum L.) tumbuhan lokal 
Riau sebagai insektisida botani dalam Pengendalian Hama 
Terpadu kutu daun (Myzus persicae Sulzer pada tanaman 
cabai 

2015 

5. Uji beberapa konsentarsi ekstrak tepung daun sirih hutan 
(Piper aduncum L. ) dalam mengendalikan ulat penggerek 
tongkol jagung Helicoverpa armigera Hubner 
(Lepidoptera:Noctuidae) pada tanaman jagung manis 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERNYATAAN KESEDIAAN 
SEBAGAI PENELITI KP4S 

 
 Yang bertanda tangan di bawah ini,  
 
1. Nama Lengkap : Ir. Oni Ekalinda 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 29 Juli 1964 

3. NIP : 19640729 199403 2 001 

4. Pangkat/Golongan : Pembina/IV a 

5. Lembaga/Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 

6. Pendidikan Terakhir : S1. Sosial Ekonomi Pertanian 

7. Bidang Kepakaran  :  Budidaya Pertanian 

8. Alamat Kantor 
 

: Jl. Kaharuddin Nasution No. 351 Pekanbaru, 
Telp (Fax) (0761) 674206.  
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Email bptpriau@litbang.deptan.go.id 

9. Alamat Rumah 
 

: Perumahan BPTP Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 351 
Pekanbaru, Telp (Fax) (0761) 674206.  

10. Tugas dalam Penelitian : Melaksanakan penelitian, pembuatan laporan 

 

Menyatakan bersedia melaksanakan tugas sebagai Peneliti selama  4 jam/minggu 
sesuai jadwal/program penelitian yang berjudul : Pemanfaatan biopestisida akar 
tuba untuk pengendalian hama tanaman  sayuran dengan memenuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan.  
 
 Dibuat di :  Pekanbaru 

     Pada Tanggal :  1 Maret 2018 
 
 

Penanggung Jawab  Yang Membuat Pernyataan, 

 

 
 

Anis Fahri, SP., M.Si 
NIP. 19700216 19903 001 

  
 
 
 
 

Ir. Oni Ekalinda 
NIP. 19640729 1994032001 

 

 
BIODATA PENELITI 

 
a. Nama : Ir. Oni Ekalinda 

b. Pendidikan : S1.Sosial Ekonomi Pertanian.  

c. Bidang Keahlian : Sistem Usahatani 

d. Jabatan Fungsional :  Penyuluh Madya/ IV a 

e. Pengalaman Penelitian  :  

 
Judul Penelitian 5 tahun terakhir 
 
No. Judul Penelitian Tahun 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

PERNYATAAN KESEDIAAN 
SEBAGAI PENELITI KP4S 

 
 Yang bertandatangan di bawahini,  
 
1. NamaLengkap : Drs. Empersi, M.Si 

2. Tempat/TanggalLahir : Agam, 6 Februari 1967 

3. NIP : 19670206 199503 1 001 

4. Pangkat/Golongan : Penata TK I/III-d 

5. Lembaga/Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 

6. PendidikanTerakhir : S2 

7. Bidang Kepakaran  :  Sistem Usaha Tani 

8. Alamat Kantor : Jl. Kaharuddin Nasution No. 351 Pekanbaru, 
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 Telp (Fax) (0761) 674206.  
Email bptpriau@litbang.deptan.go.id 

9. AlamatRumah 
 

: Jl. Semangka No 72. Pekanbaru 

10. TugasdalamPenelitian : Peneliti, Pelaksana kegiatan 

 

MenyatakanbersediamelaksanakantugassebagaiPenelitiselama 4 
jam/minggusesuaijadwal/program penelitian yang berjudul : Pemanfaatan 
biopestisida akar tuba untuk pengendalian hama tanaman  sayuran 
denganmemenuhisyarat-syarat yang telahditetapkan.  
 
Dibuat di :  Pekanbaru 

        PadaTanggal :1 Maret 2018 
 
 

Penanggung Jawab  Yang MembuatPernyataan, 

 
 
 
 
 
 

Anis Fahri, SP., M.Si 
NIP. 19700216 19903 001 

  

 
 
 
 

Drs. Empersi, M.Si 
NIP. 19670206 199503 1 001 

 

 
BIODATA PENELITI 

 
a. Nama : Drs. Empersi, M.Si 

b. Pendidikan : S2 

c. BidangKeahlian : Sistem Usaha Tani 

d. Jabatan Fungsional :  Peneliti Muda 

e.  Pengalaman Penelitian :  

 
Judul Penelitian 5 tahun terakhir 
 
No. JudulPenelitian Tahun 
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1. Bioindustri Komoditas Kelapa di Inhil 2015 

  2. TeknologiInovasiKawasanPerbatasan 2017 

3. Hama PenyakitpadaTanamanKelapa 2017 

   

   

   

!

!

!

!

!

!

!

!

!

 
 

PERNYATAAN KESEDIAAN 
SEBAGAI PENELITI KP4S 

 
 Yang bertandatangan di bawahini,  
 
1. NamaLengkap : Suhendri Saputra, SP 

2. Tempat/TanggalLahir : Marsonja, 12 September 1982 

3. NIP : 19820912 201101 1 001 

4. Pangkat/Golongan : PenataMuda TK I/III-b 

5. Lembaga/Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 

6. PendidikanTerakhir : S1 
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7. Bidang Kepakaran  :  Hama PenyakitTumbuhan 

8. Alamat Kantor 
 

: Jl. Kaharuddin Nasution No. 351 Pekanbaru, 
Telp (Fax) (0761) 674206.  
Email bptpriau@litbang.deptan.go.id 

9. AlamatRumah 
 

: Jl. Bukit Mutiara I, Blok B No.19 

10. TugasdalamPenelitian : Asisten peneliti, melaksanakan penelitian 
Pembuatan laporan 

 

Menyatakanbersediamelaksanakantugassebagai Asisten Penelitiselama 4 
jam/minggusesuaijadwal/program penelitian yang berjudul : Pemanfaatan 
biopestisida akar tuba untuk pengendalian hama tanaman  sayuran 
denganmemenuhisyarat-syarat yang telahditetapkan.  
 
Dibuat di :  Pekanbaru 

        PadaTanggal :1 Maret 2018 
 
 

Penanggung Jawab  Yang  Membuat Pernyataan, 

 
 
 
 
 

Anis Fahri, SP., M.Si 
NIP. 19700216 19903 001 

  
 
 
 
 

SuhendriSaputra, SP 
NIP. 19820912 201101 1 001 

 

 
BIODATA PENELITI 

 
a. Nama : SuhendriSaputra, SP 

b. Pendidikan : S1 

c. BidangKeahlian : Hama PenyakitTumbuhan 

d. Jabatan Fungsional :  PenataMuda TK I/III-b 

e.  Pengalaman Penelitian : Melaksanakan peneitian, pembuatan laporan 

 
Judul Penelitian 5 tahun terakhir 
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No. JudulPenelitian Tahun 

   

1. KajianPeningkatanProligaBawangMerah di Provinsi 
Riau 

2018 

  2. UjiToksisitasdanTeratogenikekstrakbuahjarakter
hadapmencitputih di laboratorium 

2007 

   

   

   

   

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PERNYATAAN KESEDIAAN 
SEBAGAI PENELITI KP4S 

 
 Yang bertanda tangan di bawah ini,  
 
1. Nama Lengkap : Ahmad Nirwan, SP 

2. Tempat/Tanggal Lahir : Pasaman, 23 Maret 1981 

3.  NIP : 19810323 200501 1 001 

4.  Pangkat/Golongan : Penata Muda/III-a 

5. Lembaga/Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 
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6. Pendidikan Terakhir : S1 

7. Bidang Kepakaran  :  Budidaya Pertanian 

8. Alamat Kantor 
 

: Jl. Kaharuddin Nasution No. 351 Pekanbaru, 
Telp (Fax) (0761) 674206.  
Email bptpriau@litbang.deptan.go.id 

9. Alamat Rumah 
 

: Perumahan Panorama Blok F no.3 

10. Tugas dalam Penelitian : Melaksanakan peneitian, pembuatan laporan 

 

Menyatakan bersedia melaksanakan tugas sebagai Asisten Peneliti selama  4 
jam/minggu sesuai jadwal/program penelitian yang berjudul : Pemanfaatan 
biopestisida akar tuba untuk pengendalian hama tanaman  sayuran dengan 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.  
 
 Dibuat di :  Pekanbaru 

       Pada Tanggal :  1 Maret 2018 
 
 

Penanggung Jawab  Yang Membuat Pernyataan, 

 
 
 
 
 
 

Anis Fahri, SP., M.Si 
NIP. 19700216 19903 001 

  
 
 
 
 

Ahmad Nirwan, SP 
NIP. 19810323 200501 1 001 

 

 
BIODATA PENELITI 

 
a.  Nama : Ahmad Nirwan, SP 

b. Pendidikan : S1 Agroteknologi (Pertanian) 

c. Bidang Keahlian : Agroteknologi (Pertanian) 

d. Jabatan Fungsional :  Calon Peneliti 

e.  PengalamanPenelitian  :  

 
Judul Penelitian 5 tahun terakhir 
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No. Judul Penelitian Tahun 

   

1. Uji varietas padi dilahan pasang surut 2012 

  2. Uji keragaman kedelai dilahan gambut 2013 

3. Pengaruh naungan terhadap pertumbuhan 
tanaman kedelai 

2015 

   

   

   

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PERNYATAAN KESEDIAAN 
SEBAGAI PENELITI KP4S 

 
 Yang bertandatangan di bawahini,  
 
2. NamaLengkap : Nasri Joni 

2. Tempat/TanggalLahir : Tanah Datar, 28 Mei 1968 

3. NIP : 19680528 200604 1 008 

4. Pangkat/Golongan : PenataMuda/III-a 

5. Lembaga/Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 
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6. PendidikanTerakhir : SMA IPA 

7. Bidang Kepakaran  :   

8. Alamat Kantor 
 

: Jl. Kaharuddin Nasution No. 351 Pekanbaru, 
Telp (Fax) (0761) 674206.  
Email bptpriau@litbang.deptan.go.id 

9. AlamatRumah 
 

: Perumahan Panorama Blok D3 No.7 RT 1 RW 4 

10. TugasdalamPenelitian : TeknisiLitkayasa 

 

Menyatakanbersediamelaksanakantugassebagai Asisten Peneliti selama 4 
jam/minggusesuaijadwal/program penelitian yang berjudul : Pemanfaatan 
biopestisida akar tuba untuk pengendalian hama tanaman  sayuran 
denganmemenuhisyarat-syarat yang telahditetapkan.  
 
Dibuat di :  Pekanbaru 

       PadaTanggal :     1 Maret 2018 
 
 

Penanggung Jawab  Yang MembuatPernyataan, 

 
 
 
 
 

Anis Fahri, SP., M.Si 
NIP. 19700216 19903 001 

  
 
 
 
 

Nasri Joni 
NIP. 19680528 200604 1 008 

 

 
BIODATA PENELITI 

 
a. Nama : Nasri Joni 

b. Pendidikan : SMA IPA 

c. BidangKeahlian :  

d. Jabatan Fungsional :  LitkayasaMahir 

e. Pengalaman Penelitian :  

 
Judul Penelitian 5 tahun terakhir 
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No. JudulPenelitian Tahun 

   

1. BioindustriSawitSapi 2015 

  2. PendampinganKawasanPeternakan 2016 

3. PemanfaatanLimbahSawituntukPakanTernak 2017 

   

   

   

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PERNYATAAN KESEDIAAN 
SEBAGAI PENELITI KP4S 

 
 Yang bertandatangan di bawahini,  
 
2. NamaLengkap : DwiSupriatin 

2.  Tempat/TanggalLahir : Pekanbaru, 10 April 1971 

3. NIP : 19710410 2007 2 001 

4. Pangkat/Golongan : PengaturMuda TK I/II-b 

5. Lembaga/Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau 
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6. PendidikanTerakhir : SLTA 

7. Bidang Kepakaran  :  AdministrasiUmum 

8. Alamat Kantor 
 

: Jl. Kaharuddin Nasution No. 351 Pekanbaru, 
Telp (Fax) (0761) 674206.  
Email bptpriau@litbang.deptan.go.id 

9. AlamatRumah 
 

: Komplek BPTP Riau No. 19 

10. TugasdalamPenelitian : Tenaga administrasi 

 

Menyatakanbersediamelaksanakantugassebagai Tenaga Adminitrasi selama 4 
jam/minggusesuaijadwal/program penelitian yang berjudul : Pemanfaatan 
biopestisida akar tuba untuk pengendalian hama tanaman  sayuran 
denganmemenuhisyarat-syarat yang telahditetapkan.  
 
Dibuat di :  Pekanbaru 

       PadaTanggal : 1 Maret 2018 
 
 

Penanggung Jawab  Yang MembuatPernyataan, 

 
 
 
 
 

Anis Fahri, SP., M.Si 
NIP. 19700216 19903 001 

  
 
 
 
 

DwiSupriatin 
NIP. 19710410 2007 2 001 

 

 
BIODATA PENELITI 

 
a. Nama : DwiSupriatin 

f. Pendidikan : SLTA 

g. BidangKeahlian :  

h. Jabatan Fungsional :  AdministrasiUmum 

i.  PengalamanPenelitian :  

 
Judul Penelitian 5 tahun terakhir 
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No. JudulPenelitian Tahun 

   

1.   

  2.   

3.   

4.   

4.   

5.    

!

!

 

 

  


