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III.   BAHAN DAN METODE 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama Jurusan Proteksi Tanaman  

Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari bulan Juni sampai September 2011. 

 

B.   Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah hand sprayer, mikropipet, toples, 

kertas, kuas, gelas ukur, gelas becker, kain sifon, solder, kamera digital, gunting, 

rota mixer, tabung reaksi dan alat tulis.  Bahan yang digunakan adalah Spodoptera 

litura, aquades, daun talas, minyak jarak, indostick (perekat dan perata). 

 

C.   Metode Penelitian 

 

Perlakuan dalam penelitian ini disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL), 

yang terdiri atas enam perlakuan dengan lima ulangan sehingga terdapat 30 satuan 

percobaan.  Masing-masing satuan percobaan terdiri dari 5 ekor serangga uji.  

Perlakuan terdiri atas kontrol , konsentrasi minyak biji jarak 10 ml/l, 15 ml/l, 20 

ml/l, 25 ml/l dan 30 ml/l air.  
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D.   Pelaksanaan Penelitian 

 

1.  Perbanyakan Serangga S. litura 

S. litura dibiakkan dari telur yang didapat dari daun tanaman kedelai  di lapang 

kemudian dimasukkan ke dalam toples yang berdiameter 24 cm dan tinggi 6 cm 

yang berisi daun  talas sebagai pakan larva.  Setelah larva menjadi pupa 

dimasukkan ke dalam toples yang berukuran lebih besar dilapisi kertas di bagian 

dalamnya dan disiapkan kapas yang telah ditetesi madu 60%.  Imago tersebut 

diharapkan akan meletakkan telur pada kertas tersebut. 

 

2.   Pembuatan Larutan Pestisida Nabati Minyak Biji Jarak 

Minyak mentah jarak diperoleh dari toko yang menjual bahan-bahan kimia dan 

biang minyak. Pembuatan larutan pestisida nabati minyak biji jarak dengan 

konsentrasi 10 ml/l  yaitu dengan cara mencampurkan 10 ml minyak biji jarak ke 

dalam 1 liter aquades,  lalu ditambahkan 2 ml bahan perata (indostick) kemudian 

dihomogenkan dengan menggunakan rota mixer. Demikian pula cara yang sama 

dilakukan untuk membuat larutan pestisida nabati minyak biji jarak dengan 

konsentrasi 15 ml/l, 20 ml/l, 25 ml/l, dan 30 ml/l air.  

 

3.  Aplikasi Larutan Pestisida Nabati Minyak Biji Jarak terhadap S. Litura 

 

Setiap perlakuan diaplikasi dengan menggunakan metode penyemprotan langsung 

pada  serangga uji. Masing-masing satuan percobaan terdiri dari serangga uji S. 

Litura instar 2 dan 3 sejumlah 5 ekor.  Penyemprotan larva S. Litura dilakukan 
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dalam suatu wadah yang terbuat dari botol plastik dan kain sipon dengan 

menggunakan hand sprayer yang sudah dikalibrasi yaitu sebanyak 5 kali 

semprotan (5 ml). Setelah diaplikasi dengan masing-masing konsentrasi , 

serangga uji dimasukkan ke dalam stoples plastik dan diberi pakan daun talas 

segar.   

 

5.  Pengamatan Mortalitas S. Litura Setelah Aplikasi 

 

Pengamatan mortalitas dilakukan setiap 24 jam sampai dengan larva kontrol 

menjadi pupa. Larva yang berhasil menjadi pupa dan imago terus diamati sampai 

mengalami kematian. 

Persentase mortalitas S. litura dihitung dengan menggunakan rumus 

% Mortalitas = 
                          

                   
       

 
Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji 

BNT pada taraf  5%  kemudian dilakukan analisis probit untuk menentukan LC50. 

 


