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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kombinasi cendawan

Metarhizium anisopliae dengan ekstrak biji jarak dalam menimbulkan mortalitas

Helopeltis spp. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit

Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada bulan Agustus sampai

November 2015. Percobaan dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok

(RAK), dengan 3 ulangan, masing-masing perlakuan sebagai berikut: 1) Kontrol

(0,1% Tween 80), 2) M. anisopliae (tanpa penambahan pestisida nabati) konsentrasi

106, 107, dan 108, 3) M. anisopliae + ekstrak biji jarak 3 ml konsentrasi 106, 107, dan

108. Hasil penelitian menunjukkan mortalitas Helopeltis spp. pada 1 hsa sebesar

13,33% pada perlakuan M. anisopliae 108 dan M. anisopliae + ekstrak biji jarak 3 ml

konsentrasi 108. Kombinasi antara cendawan M. anisopliae dengan ekstrak biji jarak

mampu meningkatkan diameter, kerapatan, dan viabilitas spora cendawan. Pada 7 hsa

mortalitas Helopeltis spp. sebesar 56,67% pada perlakuan M. anisopliae dan ekstrak

biji jarak.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan penting

di Indonesia setelah kelapa sawit dan karet yang memperoleh prioritas untuk

dikembangkan. Sebanyak 95% perkebunan kakao dikelola oleh 1,7 juta petani di

seluruh Indonesia dengan total produksi biji kakao nasional pada tahun 2013

mencapai 740.000 ton. Saat ini, produktivitas tanaman kakao mulai mengalami

penurunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya serangan organisme

pengganggu tanaman (OPT). Rata-rata kehilangan hasil tanaman kakao akibat

serangan OPT setiap tahunnya diperkirakan mencapai 30%, diantaranya

disebabkan oleh kepik pengisap buah (Helopeltis spp.) (Karmawati dkk., 2010).

Hama pengisap buah kakao Helopeltis spp. (Hemiptera: Miridae) merupakan

hama utama kedua setelah penggerek buah kakao Conopomorpha cramerella

Snell (PBK). Spesies Helopeltis yang bisa menyerang tanaman kakao yaitu H.

antonii Sign. dan H. theivora Watt. (Sulistyowati, 2009 dalam Syahnen &

Muklasin, 2013). Stadium nimfa (serangga muda) dan imago Helopeltis spp.

menyerang buah muda dengan menusukkan alat mulut ke dalam jaringan,

kemudian mengisap cairan di dalamnya. Helopeltis spp. juga mengeluarkan cairan

bersifat racun yang dapat mematikan sel-sel jaringan yang ada di sekitar tusukan.
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Serangan pada buah muda akan menyebabkan bercak yang akan bersatu sehingga

kulit buah menjadi retak, buah tidak berkembang dan menghambat pekembangan

biji. Serangan pada daun menyebabkan daun timbul bercak-bercak berwarna

coklat atau kehitaman. Sedangkan serangan pada pucuk menyebabkan terjadinya

layu, kering dan kemudian mati (Siswanto & Karmawati, 2012).

Pengendalian Helopetis spp. dapat menggunakan beberapa cara seperti kultur

teknis, mekanik, kimia, dan biologi. Namun, pengendalian yang lebih dipilih

petani adalah pengendalian secara kimia dengan menggunakan pestisida kimia

karena lebih cepat dalam mengendalikan hama dibandingkan dengan

pengendalian secara alami (Cooper & Dobson, 2007).

Penggunaan pestisida kimia dengan bahan aktif yang sangat toksik dan sulit

terdegradasi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan antara

lain hilangnya keragaman hayati, menurunnya populasi organisme berguna seperti

musuh alami, dan pencemaran lingkungan (Isenring, 2010). Dampak negatif lain

yaitu munculnya ketahanan hama terhadap insektisida (resisten) dan resurjensi

hama (Untung, 1993). Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, perlu

dilakukan pengendalian hama yang ramah lingkungan (Cooper & Dobson, 2007).

Pengendalian hama tanaman selain dengan pestisida kimia juga dapat dilakukan

dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati dapat diperoleh dari

ekstrak tanaman yang berfungsi sebagai senyawa pembunuh, penolak, pengikat,

dan penghambat pertumbuhan. Pestisida nabati sudah dipraktikkan sejak tahun

1690 oleh petani di Perancis yang menemukan perasan daun tembakau untuk

mengendalikan kepik pada tanaman buah persik (Sudarmo, 2005). Penggunaan
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pestisida nabati selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan juga relatif lebih

murah bila dibandingkan dengan pestisida kimia (Sudarmo, 2005).

Selain penggunaan pestisida nabati untuk mengendalikan hama, terdapat alternatif

lain dengan cara memanfaatkan cendawan entomopatogen yang berpotensi

sebagai pengendalian hama pada tanaman, salah satunya cendawan Metarhizium

anisopliae. Metarhizium anisopliae telah banyak digunakan untuk mengendalikan

berbagai jenis hama tanaman, antara lain hama tebu (Cleanus punctiventris),

kumbang tanduk (Oryctes rhinocheros), hama bubuk kopi, termasuk juga hama

penghisap buah kakao (Helopeltis spp.) (Gunapradangga, 2014).

Hingga saat ini, optimalisasi hasil pengendalian dengan cara melakukan

kombinasi perlakuan antara pestisida nabati dengan jamur entomopatogen untuk

mengendalikan hama tanaman khususnya Helopeltis spp. belum banyak

dilakukan. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu untuk melakukan pengujian

kombinasi antara pestisida nabati dengan pengendalian hayati menggunakan

cendawan M. anisopliae terhadap mortalitas Helopeltis spp.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh kombinasi cendawan M. anisopliae dengan ekstrak biji

jarak dalam menimbulkan mortalitas Helopeltis spp.

2. Mengetahui pengaruh kombinasi cendawan M. anisopliae dengan ekstrak biji

jarak terhadap pertumbuhan koloni, kerapatan spora, dan viabilitas spora M.

anisopliae.
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1.3 Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting kesehatan

dan keamanan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan

pestisida sintetis, saat ini konsumen sudah mulai melirik produk organik dalam

pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Untuk itu, dalam usaha pengendalian

hama dan penyakit tanaman, saat ini perlu dikaji alternatif pengendalian yang

aman dan ramah lingkungan, salah satunya adalah dengan mengkombinasikan

insektisida nabati dari ekstrak biji jarak dan M. anisopliae (Willis, 2013).

Prayogo (2011) melaporkan bahwa kombinasi cendawan Lecanicillium lecanii

dengan serbuk biji jarak terhadap telur kepik coklat Riptortus linearis pada

kedelai dapat meningkatkan penekanan daya tetas telur kepik coklat.

Kompatibilitas M. anisopliae dengan pestisida nabati juga telah dilaporkan oleh

Yi et al. (2012). Mereka menyebutkan bahwa senyawa toksik dari cendawan

entomopatogen M. anisopliae (destruksin) yang dikombinasikan dengan

insektisida botani rotenon (tanaman tuba), azadirachtin (dari tanaman nimba), dan

paenolum (bunga Paeonia lactiflora) menyebabkan mortalitas Aphis gossypii

hingga mencapai 98%. Sampai saat ini belum banyak informasi mengenai

penggunaan pestisida nabati dari ekstrak biji jarak yang dikombinasikan dengan

M. anisopliae (Sinaga, 2006). Beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai

pestisida nabati antara lain mimba, tembakau, mindi, srikaya, mahoni, sirsak,

tuba, dan babandotan (Kardinan, 2004 dalam Pangestiningsih, 2011).

Keefektifan insektisida nabati biji jarak ditentukan oleh kandungan phorbol ester

yang bersifat toksik dapat mempengaruhi proses penularan baik sebagai anti
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oviposisi maupun ovisidal bagi serangga. Kandungan yang bersifat toksik ini

adalah asam lemak triasigliserol dan asam pentasikliktiterpene (Tukimin &

Karmawati, 2012). Ekstrak biji jarak telah dilaporkan sebagai salah satu

insektisida nabati yang cukup efektif mengendalikan berbagai jenis hama

tanaman, begitu juga dengan cendawan M. anisopliae. Apabila kedua bahan

tersebut dikombinasikan, maka diharapkan didapat efektifitas pengendalian hama.

Oleh karena itu, sangatlah perlu untuk melakukan penelitian tentang potensi

ekstrak biji jarak yang dikombinasikan dengan cendawan M. anisopliae untuk

mengendalikan hama tanaman, khususnya hama pengisap buah kakao (Helopeltis

spp.).

1.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat dibuat hipotesis yaitu :

1. Cendawan M. anisopliae yang dikombinasikan dengan ekstrak biji

jarak mampu mempengaruhi mortalitas Helopeltis spp. di laboratorium.

2. Cendawan M. anisopliae yang dikombinasikan dengan ekstrak biji

jarak mampu mempengaruhi pertumbuhan koloni, kerapatan spora, dan

viabilitas spora.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bioekologi Helopeltis spp.

Helopeltis spp. termasuk ke dalam ordo Hemiptera dan famili Miridae. Serangga

ini bertubuh kecil ramping dengan tanda yang spesifik yaitu adanya tonjolan

berbentuk jarum pada mesoskutelum. Helopeltis spp. merupakan genus yang

mempunyai banyak spesies. Di Indonesia, spesies yang banyak merusak tanaman

kakao, teh, dan jambu mete adalah H. antonii dan H. theivora Waterh

(Nanopriato, 1978 dalam Saputra, 2013).

Gambar 1. Hama Helopeltis spp.

Helopeltis spp. mampu bertelur sebanyak 1-18 butir per hari, dengan rata-rata

jumlah telur dalam satu siklus hidupnya 80 butir. Telur berbentuk kapsul,

berukuran 1,5 mm yang diletakkan secara berkelompok pada jaringan tanaman

yang lunak seperti ranting muda, bagian sisi bawah tulang daun, tangkai buah dan
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buah yang masih muda dengan jumlah 2-3 kelompok telur. Telur dicirikan dengan

adanya helai-helai benang berwarna putih, telur menetas dalam waktu 5-7 hari

(Kalshoven, 1981). Perkembangan stadium nimfa sampai imago membutuhkan

waktu 24 hari. Selama itu, nimfa mengalami lima ganti kulit, periode nimfa

berkisar antara 11-13 hari. Lama pergantian kulit pertama, kedua, ketiga, dan

keempat adalah 2-3 hari, sedangkan lama instar kelima 3-4 hari.

Serangan pada buah muda menyebabkan matinya buah tersebut, sedangkan

serangan pada buah berumur sedang mengakibatkan terbentuknya buah abnormal.

Selain menyerang buah, H. antonii juga menyerang tunas-tunas muda atau pucuk.

Serangan berat dan berulang-ulang pada pucuk dapat mengurangi produksi kakao

sekitar 36−75% (Atmadja, 2012).

2.2 Pestisida Nabati Ekstrak Biji Jarak

Pestisida nabati diartikan sebagai pestisida yang bahan dasarnya berasal dari

tumbuhan karena terbuat dari bahan alami maka pestisida jenis ini mudah terurai

di alam sehingga residunya mudah hilang dan relatif aman bagi manusia.

Gambar 2. Biji Jarak
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Pestisida nabati biji jarak (dalam bentuk larutan) efektif untuk mengendalikan ulat

dan hama pengisap, sedangkan serbuknya efektif untuk mengendalikan nematoda

(Sudarmo, 2005). Biji jarak dilaporkan mengandung resinin dan alkaloid. Selain

itu, biji jarak juga dilaporkan mengandung jumlah risin tinggi, yang dikenal

sebagai toxalbumin (molekul protein yang sangat beracun) dan mampu

menghambat sintesis protein (Bourne, 1999). Menurut Purwaningsih (2006),

ekstrak biji jarak dengan konsentrasi 15% mampu menimbulkan mortalitas tinggi

pada hama pengisap polong tanaman kedelai. Sedangkan menurut Subhan (2011)

perlakuan serbuk biji jarak mampu menyebabkan mortalitas tertinggi pada imago

Sitophilus zeamais sebesar 93,33% pada dosis 15 g.

2.3 Cendawan Metarhizium anisopliae

Klasifikasi cendawan M. anisopliae menurut Bischoff et al., (2009) :

Kingdom : Eumycota
Filum : Ascomycota
Kelas : Sordariomycetes
Ordo : Hypocreales
Famili : Clavicipitaceae
Genus : Metarhizium
Spesies : Metarhizium anisopliae

M. anisopliae telah lama digunakan sebagai agen hayati dan dapat menginfeksi

beberapa jenis serangga antara lain ordo Coleoptera, Lepidoptera, Homoptera,

Hemiptera, dan Isoptera (Prayogo, 2006). Konidiofor M. anisopliae mempunyai

ciri tumbuh tegak, spora berbentuk silinder atau lonjong dengan panjang 6-16

mm, warna hialin, bersel satu, M. anisopliae mempunyai miselia yang bersepta,

dengan konidia yang berbentuk lonjong, massa spora berwarna hijau zaitun. M.

anisopliae tumbuh pada pH 3,3-8,5 dan memerlukan kelembaban tinggi. Suhu
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optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan spora berkisar pada 25-30°C. M.

anisopliae bersifat saprofit pada media buatan, awal mula pertumbuhannya adalah

tumbuhnya konidium yang membengkak dan mengeluarkan tabung-tabung

kecambah (Prayogo, 2006). Menurut Sari dkk. (2014), M. anisopliae pada

konsentrasi 20 g/l air mampu menyebabkan mortalitas H. hampei sebesar 80%

dengan rata-rata waktu kematian total 10 hari.
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III.   BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan,

Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penelitian

berlangsung pada bulan Agustus 2015 sampai November 2015.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain isolat cendawan M.

anisopliae yang diisolasi dari hama Sanurus sp. pada tanaman kopi di halaman

Fakultas Pertanian Universitas Lampung, nimfa Helopeltis spp. instar ke-3, buah

mentimun, media SDA (Sabouraud Dextrose Agar), Tween 80, biji jarak,

alumunium foil dan akuades.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mikroskop, autoclave, cawan

petri, Erlenmeyer, Laminar Air Flow, haemocytometer, jarum ose, jarum ent,

stoples, ember, panci, kompor, sendok, blender, kertas label, kain kasa, karet,

pisau, tisu, kuas, cover glass, breaker glass, gelas preparat, bor gabus, drigalski

(alat pemanen spora cendawan), hand sprayer (15 ml), dan timbangan.
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3.3 Uji Pendahuluan

Uji pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan volume terbaik ekstrak biji jarak

yang dikombinasikan dengan cendawan Metarhizium anisopliae. Volume ekstrak

yang digunakan adalah 2 ml, 3 ml, dan 4 ml dalam 10 ml SDA. Media tumbuh

cendawan dibuat dengan cara mencampurkan 10 ml SDA dengan ekstrak biji

jarak sesuai dengan volume ekstrak biji jarak yang diuji ke dalam Erlenmeyer lalu

dihomogenkan. Campuran antara media SDA dan ekstrak biji jarak tersebut

kemudian dituang dalam cawan petri steril.

Biakan cendawan M. anisopliae yang berumur 21 hari dilubangi dengan bor gabus

lalu diinokulasi ke dalam masing-masing perlakuan. Pengamatan dimulai 1 hari

setelah inokulasi (hsi) hingga 14 hsi. Parameter yang diamati yaitu diameter

koloni, kerapatan spora, dan viabilitas spora cendawan M. anisopliae. Hasil uji

pendahuluan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan diameter koloni, kerapatan spora, dan viabilitas spora
M. anisopliae masing-masing perlakuan.

Perlakuan
Diameter koloni

(mm)
Kerapatan spora

(107)
Viabilitas

(%)
Ma 40,60 1,73 33,30
Ma + Bj 2 ml 31,64 5 40,50
Ma + Bj 3 ml 15,68 5,46 46,60
Ma + Bj 4 ml 20,79 1,73 38,70

Keterangan : Ma : Media tanpa penambahan ekstrak biji jarak
Ma + Bj : Media dengan penambahan ekstrak biji jarak
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Gambar 3. Perbandingan spora M. anisopliae (A) Media SDA, (B) Media SDA
mengandung ekstrak biji jarak.

Hasil uji pendahuluan menunjukkan bahwa M. anisopliae yang ditumbuhkan pada

media tanpa ekstrak biji jarak memiliki pertumbuhan koloni yang terbesar

dibandingkan perlakuan lainnya yaitu 40,60 mm. Namun, pada kerapatan dan

viabilitas spora hasil yang didapatkan berbeda. Kerapatan dan viabilitas spora

tertinggi terdapat pada perlakuan M. anisopliae yang ditumbuhkan pada SDA

mengandung ekstrak biji jarak 3 ml yaitu 5,46 x 107 dan 46,60%.

Berdasarkan hasil uji pendahuluan (kerapatan spora dan viabilitas), maka

perlakuan ekstrak biji jarak 3 ml tersebut dipilih sebagai perlakuan lebih lanjut di

laboratorium.

3.4 Metode Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya pertumbuhan koloni

cendawan M. anisopliae, pengujian kerapatan spora dan viabilitas spora cendawan

M. anisopliae, serta pengamatan mortalitas Helopeltis spp.
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Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan 3 kali

ulangan dan dikelompokkan berdasarkan waktu aplikasi. Dalam 1 ulangan

menggunakan 10 ekor serangga uji. Perlakuan yang diuji yaitu :

1. Ma 108

2. Ma 107

3. Ma 106

4. Ma + Bj 108

5. Ma + Bj 107

6. Ma + Bj 106

7. Kontrol Air

Keterangan : Ma = Media tanpa penambahan ekstrak biji jarak
Ma + Bj             = Media dengan penambahan ekstrak biji jarak
106, 107, dan 108 = Kerapatan spora/ml

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam. Jika asumsi terpenuhi maka

data diameter koloni, kerapatan spora, dan viabilitas spora akan diuji dengan uji T

sedangkan untuk mortalitas diuji dengan Perbandingan Ortogonal Kontras 5%.

3.6 Persiapan Penelitian

3.6.1 Pembuatan Media Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) merupakan media yang mengandung pepton

yang banyak digunakan untuk perbanyakan jamur entomopatogen. Satu liter

media ini dikomposisikan dari 40 g dextrose, 5 g pepton, 5 g kasein, 15 g agar,

dan 1000 ml akuades. Semua bahan dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer

kemudian ditutup menggunakan alumunium foil. Selanjutnya media SDA

disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121°C dan tekanan 1 atm selama
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15 menit. Sebelum dituang dalam cawan petri, larutan SDA terlebih dahulu

dicampur dengan ekstrak biji jarak 3 ml dalam 10 ml SDA.

3.6.2 Penyediaan Cendawan Metarhizium anisopliae

Cendawan M. anisopliae yang digunakan merupakan isolat yang diisolasi dari

hama wereng pucuk (Sanurus sp.) yang diindikasi terserang cendawan M.

anisopliae (Gambar 4) pada tanaman kopi di halaman Fakultas Pertanian,

Universitas Lampung. Warna koloni M. anisopliae pada media setelah dua

minggu diisolasi berwarna hijau zaitun (Gambar 5). Pengamatan spora

menggunakan mikroskop perbesaran 400x terlihat spora dari cendawan M.

anisopliae berbentuk oval (Gambar 6).

Gambar 4. Hama Sanurus sp. yang terinfeksi jamur
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Gambar 5.  Koloni hasil isolasi cendawan M.anisopliae umur 2 minggu

Gambar 6. Pengamatan secara mikroskopis spora cendawan M. anisopliae
(perbesaran 400x)

3.6.3 Penyiapan Serangga Uji

Serangga uji Helopeltis spp. yang digunakan untuk uji patogenisitas diperoleh dari

kebun kakao di Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu,

Lampung. Serangga dimasukkan ke dalam stoples plastik berukuran 12 x 24 cm

dan ditutup dengan kain kasa. Serangga hama yang didapatkan kemudian dibawa

ke Laboratorium Ilmu Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

untuk diperbanyak. Perbanyakan dilakukan dengan cara memberikan pakan
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alternatif buah mentimun dan dipelihara di laboratorium pada suhu ruang (27-

28°C). Buah mentimun dimasukkan ke dalam stoples yang sudah berisi nimfa

Helopeltis spp. dan ditutup menggunakan kasa. Dilakukan pemisahan buah

mentimun yang berisi telur-telur Helopeltis spp. ke dalam stoples yang baru. Telur

yang sudah menetas dipisahkan dalam stoples baru sampai mencapai instar ke-3

yang akan digunakan sebagai serangga uji.

3.6.4 Pembuatan Suspensi Cendawan Metarhizium anisopliae

Cendawan hasil uji in vitro M. anisopliae umur 21 hari dipanen dengan

menggunakan drigalsky (alat yang digunakan untuk pemanenan spora cendawan)

ditambah 0,1% Tween 80 steril sebanyak 10 ml.  Suspensi hasil panen ini disebut

larutan stok. Suspensi stok ini kemudian dihitung kerapatan sporanya, selanjutnya

dilakukan pengenceran sesuai dengan kebutuhan dengan cara mengambil 1 ml

stok ditambah dengan 9 ml akuades steril, sampai didapatkan pengenceran yang

dibutuhkan.

3.6.5 Pembuatan Pestisida Nabati Ekstrak Biji Jarak

Pembuatan pestisida nabati biji jarak dilakukan dengan cara menumbuk 100 g biji

jarak ditambahkan 1000 ml akuades steril kemudian diblender. Untuk

mendapatkan ekstrak biji jarak, biji yang telah diblender tersebut kemudian

disaring dan dimasukkan ke dalam botol 1000 ml. Ekstrak biji jarak selanjutnya

disteril dengan menggunakan autoclave pada tekanan 1 atm dengan suhu 121°C

selama 1 menit (Sudarmo, 2005).
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3.7 Pelaksanaan Penelitian

3.7.1 Inokulasi Cendawan Metarhizium anisopliae dalam Media SDA yang
Diberi Ekstrak Biji Jarak

Inokulum M. anisopliae berumur 21 hari dipotong menggunakan bor gabus

berukuran diameter 3 mm, selanjutnya diambil dengan jarum ent dan

diinokulasikan ke dalam cawan petri pada masing-masing perlakuan. Setiap

perlakuan pada cawan petri diberi label dan ditutup dengan plastik wrap,

kemudian diinkubasi selama 21 hari pada suhu ruang.

3.7.2 Pengaplikasian Suspensi Cendawan Metarhizium anisopliae terhadap
Helopeltis spp.

Aplikasi cendawan M. anisopliae dilakukan dengan terlebih dahulu membuat

suspensi cendawan M. anisopliae. Suspensi kemudian diencerkan sehingga

didapatkan konsentrasi 106, 107, dan 108 untuk setiap perlakuan (M. anisopliae

yang ditumbuhkan pada media tanpa biji jarak dan dengan biji jarak). Masing-

masing konsentrasi yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam hand sprayer

berukuran 15 ml, selanjutnya disemprotkan pada serangga uji. Helopeltis spp.

yang telah memperoleh perlakuan penyemprotan kemudian dipindahkan ke

stoples pengamatan dan penggantian pakan dilakukan setiap hari setelah satu hari

aplikasi.

3.8 Pengamatan

3.8.1 Perkembangan Koloni Cendawan Metarhizium anisopliae

Pengamatan perkembangan koloni cendawan dilakukan setiap 72 jam setelah

inokulasi dengan cara mengukur diameter koloni secara vertical dan horizontal



18

dijumlahkan dan dibagi dengan 2.

3.8.2 Kerapatan Spora dan Viabilitas Spora Cendawan M. anisopliae

Pengamatan kerapatan spora dilakukan dengan mengambil 1 ml suspensi spora,

kemudian diteteskan pada haemocytometer. Kerapatan spora dihitung dengan

menggunakan hand counter dari tiga kotak kemudian dihitung nilai rata-ratanya.

Kerapatan spora dihitung dengan menggunakan rumus Gabriel & Riyanto (1989)

dalam Ratna (2004) sebagai berikut:

Keterangan : s = Kerapatan spora

t = Jumlah spora yang dihitung pada kotak sampel

d = Tingkat pengenceran

n = Jumlah kotak sampel yang dihitung

0,25 = Faktor koreksi

106 = Konstanta

Viabilitas spora merupakan kemampuan spora untuk berkecambah. Spora

dinyatakan berkecambah apabila panjang bulu kecambah berukuran dua kali

panjang diameter spora (Espinel-Ingroff, 2001). Viabilitas diamati dengan

meneteskan 1 ml suspensi di atas gelas preparat kemudian ditutup dengan cover

glass yang diletakkan pada tisu lembab dan diinkubasi selama 18 jam dalam suhu

ruang (Trizelia & Rusli, 2012). Viabilitas diamati menggunakan mikroskop

dengan perbesaran 400x. Viabilitas spora dihitung menggunakan rumus sebagai

berikut:

dilihat dari titik cendawan yang berada dalam cawan petri, hasil pengukuran
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Keterangan : v = perkecambahan spora (%)

g = jumlah spora yang berkecambah

u = jumlah spora yang tidak berkecambah

Untuk mengetahui pengaruh ekstrak biji jarak terhadap cendawan M. anisopliae,

maka dapat dihitung nilai kompatibilitas menggunakan rumus T dari Alves et al.

(1998) dalam Oliveira et al. (2003) sebagai berikut:

dengan:

T    = nilai kompatibilitas

PK = nilai relatif pertumbuhan koloni perlakuan dibandingkan dengan kontrol

(%)

SP = nilai relatif perkecambahan perlakuan dibandingkan dengan kontrol (%)

Nilai T dibagi kedalam kategori sebagai berikut: 0-30 sangat toksik; 31-45

toksik; 46-60 kurang toksik; dan > 60 tidak toksik atau kompatibel.

3.9 Mortalitas Nimfa Helopeltis spp. Setelah Aplikasi

Pengamatan dilakukan setiap 24 jam setelah aplikasi sampai nimfa menjadi

imago. Nimfa Helopeltis spp. yang diduga terinfeksi cendawan M. anisopliae

dipindahkan dari stoples dan dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah

dilapisi kertas saring yang telah dilembabkan. Cawan petri selanjutnya diinkubasi

pada suhu ruang untuk melihat cendawan yang tumbuh dari Helopeltis spp.

3.8.3 Kompatibilitas Cendawan M. anisopliae dan Ekstrak Biji Jarak
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Pengamatan terhadap Helopeltis spp. dilakukan di bawah mikroskop untuk

memastikan bahwa kematian nimfa Helopeltis spp. disebabkan oleh cendawan M.

anisopliae. Untuk menghitung mortalitas nimfa Helopeltis spp. dapat dilakukan

perhitungan dengan rumus sebagai berikut :



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kombinasi antara cendawan M. anisopliae dengan ekstrak biji jarak 3 ml

menimbulkan mortalitas tertinggi sebesar 56,67% pada 7 HSA, sedangkan

tanpa penambahan biji jarak mortalitas hanya mencapai 16,67%.

2. Kombinasi antara cendawan M. anisopliae dengan ekstrak biji jarak mampu

meningkatkan diameter, kerapatan, dan viabilitas spora cendawan.

5.2 Saran

Perlu dilakukannya penambahan pestisida nabati ekstrak biji jarak pada saat

aplikasi ke Helopeltis spp. serta aplikasi pestisida nabati dan Metarhizium

anisopliae yang dilakukan tidak secara bersamaan.
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