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Kutu putih pepaya (Paracoccus marginatus) dapat mengakibatkan produktifitas
pepaya menurun dan kerugian ekonomi cukup besar yang harus ditanggung para
petani pepaya.  Salah satu upaya pengendalian yang akhir-akhir ini dilakukan
menggunakan insektisida nabati. Ekstrak polar daun gamal (Gliricidia maculata)
dari berbagai kultivar (Bandar Lampung (BL), Lampung Barat (LB), Lampung
Utara (LU), dan Pringsewu (PW)) pada skala laboratorium dapat menyebabkan
kematian berbagai jenis kutu putih (Paracoccus marginatus, Planacoccus citri,
Pseudococcus cryptus dan Planacoccus minor).  Penelitian ini bertujuan untuk
menguji formulasi insektisida dari ekstrak kasar air serbuk daun gamal empat
kultivar berbeda terhadap mortalitas hama kutu putih pepaya (P. marginatus).
Formulasi dibuat berdasarkan nilai LC50 hasil bioassay ekstrak kasar air serbuk
daun gamal masing-masing kultivar dengan perbandingan ekstrak kasar air serbuk
daun gamal kultivar BL, LB, LU, dan PW berturut-turut 1:1:1:1 (Formula 1),
2:1:1:1 (Formula 2), 1:2:1:1 (Formula 3), 1:1:2:1 (Formula 4) dan 1:1:1:2
(Formula 5).  Data mortalitas dianalisis dengan analisis probit untuk menentukan
LC50 masing-masing kultivar, kemudian dilanjutkan dengan uji Anara dan uji
lanjut LSD dengan SPSS 16.0 untuk menentukan formulasi yang efektif sebagai
insektisida nabati.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kasar air
serbuk daun gamal keempat kultivar dapat mematikan hama kutu putih pepaya
dengan nilai LC50-72jam untuk kultivar LU, PW, LB, dan BL berturut-turut 0,033%,
0,090%, 0,184%, dan 1,818%. Hasil uji bioassay diketahui formula yang dibuat
dapat mematikan kutu putih pepaya sampai 86,7%.  Formula 1 lebih efektif
dibandingkan keempat formula lainnya.

Kata kunci : Paracoccus marginatus, insektisida nabati, daun gamal, formula
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman pepaya merupakan tumbuhan berbunga yang berasal dari Meksiko

dan Kosta Rika. Tanaman ini menyebar ke berbagai negara seperti Florida,

Hawai, India, Afrika Selatan, dan Australia akibat perdagangan pedagang

Spanyol. Tanaman pepaya masuk ke Indonesia pada tahun 1925-1930. Pada

awalnya tanaman tersebut hanya digunakan sebagai tanaman hias atau

tanaman pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan dikembangkan

secara komersil setelah diketahui memiliki potensi yang cukup besar. Pepaya

termasuk dalam daftar komoditas buah-buahan yang mendapatkan prioritas

penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu 5 tahun (1989-1994).

Indonesia mulai mengekspor pepaya ke Singapura dan Australia pada tahun

1986-1990, dan permintaan pasar dunia cenderung meningkat seiring dengan

meluasnya negara tujuan ekspor (Suprapti, 2005).

Pengkajian yang telah dilakukan mengenai manfaat pepaya menunjukkan

bahwa pepaya memiliki berbagai manfaat dalam pengobatan yaitu sebagai

antikanker, antioksidan, antidiabetes, antifertilitas, antiinflamasi,

anthelmintika, antibakteria, antimalarial, antidengue, dan penyembuh luka

(Rahayu dan Tjitraresmi, 2016).
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Pada tahun 2008 Paracoccus marginatus (kutu putih pepaya) ditemukan di

Indonesia, negara pertama di Asia yang terjangkit hama ini (Muniappan, dkk.,

2008). Tahun 2009 serangan P. marginatus pada tanaman pepaya di

Kabupaten Bogor menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 84% dan

menurunnya produksi pepaya sebesar 58% (Ivakdalam, 2010).

Serangan P. marginatus di Lampung baik ringan maupun berat baru

dilaporkan pada tahun 2009 tepatnya di Bandar Lampung dan sekitarnya.

Beberapa wilayah yang mengalami serangan berat hama ini meliputi Panjang,

Tanjung Senang, Kedaton, Kemiling, Rajabasa, Tanjung Karang Timur, dan

Tanjung Karang Barat (Susilo, dkk., 2009).

Upaya penanggulanganan hama ini sedikit sulit dilakukan apabila serangan

yang terjadi masuk dalam kategori serangan berat, sedangkan serangan ringan

dapat diatasi dengan cara diberi pupuk secara berimbang. Pengendalian

P. marginatus sebaiknya dilakukan sejak dini, sejak keberadaan hama ini

belum terlalu banyak (satu atau dua ekor saja) (Khalid, 2010). Selain itu,

dapat pula digunakan insektisida berbahan aktif imidakloprid yang didahului

dengan penyemprotan deterjen (Sartiami, dkk., 2009). Meskipun penggunaan

insektisida ini dapat dikatakan efektif namun tidak aman bagi musuh alami

P. marginatus (Sifa, dkk., 2013).

Beralihnya minat para petani dari pestisida sintetik ke pestisida nabati

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu harganya yang mahal, dan

menyebabkan presistensi hama sehingga perlu pengaplikasian dengan dosis
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yang lebih tinggi untuk menangani hama tersebut, disamping itu penggunaan

dosis yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan (Purwanto, 2006).

Ekstrak polar (metanol, etanol, dan air) daun gamal telah diujikan pada skala

laboratorium terhadap kutu putih.  Beberapa penelitian terakhir mengenai

pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji pemanfaatan ekstrak polar daun gamal berbagai kultivar
terhadap kutu putih

Ekstrak Serangga Uji Nilai
LC50/waktu

Referensi

Air  daun gamal kutivar
Bandar Lampung

Imago kutu putih
pepaya
(Paracoccus
marginatus)

0,75 – 1,82%
(48 jam)

Pratami
(2011)

Air dan metanol daun
gamal kultivar Lampung
Barat

Imago kutu putih
sirsak
(Pseudococcus
cryptus)

0,061% dan
0,096%
(72 jam)

Aksah
(2016)

Air dan metanol daun
gamal kultivar Lampung
Utara

Imago kutu putih
kopi (Planacoccus
citri)

0,033 % dan
0,039%
(72 jam)

Apriliyani
(2016)

Air dan metanol daun
gamal kutivar
Pringsewu

Imago kutu putih
kakao (Planacoccus
minor)

0,047% dan
0,054%
(72 jam)

Andriyani
(2016)

Hasil penelitian sebelumnya (Tabel 1) menunjukkan bahwa ekstrak polar

daun gamal (air dan metanol) dapat mematikan 50% kutu putih uji dalam

waktu 48 jam sampai 72 jam. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan

daun gamal kultivar Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan

Pringsewu untuk jenis kutu putih yang berbeda.  Guna mengetahui potensi

serbuk daun gamal dari keempat kultivar tersebut sebagai insektisida nabati

dalam mematikan P. marginatus maka dilakukan penelitian ini.
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B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat efektivitas serbuk daun gamal kultivar Bandar

Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu dalam

mematikan P. marginatus.

2. Mengetahui formula yang efektif dari ekstrak air serbuk daun gamal

terhadap mortalitas P. marginatus.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang

keefektifan daun gamal kultivar Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung

Utara, dan Pringsewu sebagai insektisida nabati yang dapat digunakan untuk

mengendalikan P. marginatus.

D. Kerangka Pemikiran

Pesatnya pertumbuhan P. marginatus berdampak langsung pada penurunan

produktivitas pepaya dan besarnya kerugian ekonomi yang harus ditanggung

para petani pepaya.

Penyebaran hama ini ke berbagai belahan dunia yang berawal dari Meksiko

tidak membutuhkan waku lama. Penyebarannya dapat terjadi akibat terbawa

angin, dan proses karantina tanaman impor yang kurang maksimal.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan populasi P. marginatus baik

dengan pelepasan parasitoid, introduksi musuh alami, penggunaan insektisida

sintetik, maupun insektisida nabati. Pengujian insektisida nabati yang telah
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dilakukan dalam skala laboratorium menggunakan daun gamal memberikan

hasil yang mampu menyebabkan kematian berbagai jenis kutu putih

(P. marginatus, P. citri, P. cryptus, dan P. minor).

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan berbagai kultivar daun gamal,

dan kesemuanya berpotensi sebagai insektisida nabati untuk mematikan

berbagai jenis kutu putih yang berbeda.  Penggunaan ekstrak air maupun

metanol serbuk daun gamal dari empat kultivar yang berbeda (Bandar

Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu) diharapkan dapat

menekan populasi hama kutu putih pepaya karena hama ini memiliki

kesamaan famili dengan P. citri, P. cryptus, dan P. minor yakni

Pseudococcidae.

Insektisida nabati yang dibuat pada penelitian ini berupa formula berdasarkan

nilai LC50 hasil bioassay esktrak kasar air dari masing-masing kultivar untuk

mematikan kutu putih pepaya. Perbandingan ekstrak kasar air daun gamal

kultivar Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu

yang digunakan dalam penelitian ini berturut-turut sebagai berikut 1:1:1:1

(formula 1), 2:1:1:1 (formula 2), 1:2:1:1 (formula 3), 1:1:2:1 (formula 4), dan

1:1:1:2 (formula 5). Data yang diperoleh dianalisis dengan program SPSS

16.0 untuk menentukan formula yang efektif sebagai insektisida.  Penelitian

ini diharapkan memberikan informasi ilmiah mengenai formula insektisida

nabati ekstrak air daun gamal dari empat kultivar yang berbeda untuk

mengendalikan P. marginatus.
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E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah formula 1 lebih toksik

dibandingkan formula lainnya terhadap P. marginatus.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hama dan Insektisida

Hama adalah organisme yang memiliki sifat merusak tanaman budidaya seperti

pepaya, padi, ubi jalar, kol, dan wortel.  Hama juga dikatakan sebagai

organisme parasit karena memakan atau menghisap zat makanan dari makhluk

hidup lain yang disebut inang (Pracaya, 2007).

Suatu bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama dikatakan

sebagai pestisida, berasal dari kata pest yang berarti hama dan cida yang berarti

membunuh. Pestisida dapat digolongkan menjadi berbagai macam berdasarkan

organisme target, seperti insektisida yang berfungsi untuk mematikan serangga

(Singh, 2012).

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001,

tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida, yang dimaksud dengan

pestisida adalah semua zat kimia atau bahan aktif lain serta jasad renik dan

virus yang digunakan untuk beberapa tujuan salah satunya memberantas atau

mencegah hama dan penyakit merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil

pertanian.
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Pestisida nabati adalah pestisida yang berbahan dasar tanaman. Pestisida

nabati sudah digunakan sejak lama oleh para petani. Pada tahun 1690 telah

digunakan perasan daun tembakau untuk mengendalikan hama sejenis kepik

pada tanaman persik oleh petani Perancis. Pestisida nabati menjadi tumpuan

pengendalian hama pada saat itu, namun dalam kurun waktu selanjutnya

penggunaan pestisida mulai ditinggalkan. Hal ini terjadi karena ditemukannya

pestisida sintetik yang kemudian digunakan secara luas. Sejak saat itu mulai

bermunculan berbagai produk pestisida sintetik, namun kurangnya kebijakan

para pengguna menyebabkan lingkungan tercemar (Sudarmo, 2005).

Sejak terjadinya krisis moneter, harga pestisida sintetik naik menjadi 2-3 kali

lipat. Beberapa hama menjadi kebal pestisida akibat penyemprotan yang tidak

bijaksana sehingga petani harus menggunakan dosis yang lebih tinggi dan

berulang-ulang untuk mengendalikan hama tersebut. Hal inilah yang menjadi

alasan para petani beralih ke pestisida nabati. Selain itu, pestisida nabati dapat

mengurangi pencemaran lingkungan, dan harganya relatif murah dibandingkan

dengan pestisida sintetik (Sudarmo, 2005).

Insektisida dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan asal dan sifat

kimianya, cara masuk insektisida tersebut ke dalam tubuh serangga (mode of

entry), cara insektisida menimbulkan keracunan (mode of action) dan

pencemaran lingkungan.  Berdasarkan asal dan sifat kimianya insektisida

digolongkan menjadi insektisida nabati, berasal dari tumbuhan dan insektisida

sintetik yang berasal dari senyawa organik maupun anorganik (Pusat Penelitian

Kopi dan Kakao Indonesia, 2010).
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Menurut Sembel (2015), insektisida dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan cara

masuknya ke dalam tubuh serangga (mode of entry) yaitu :

1. Racun perut

Insektisida yang dapat membunuh serangga dengan cara merusak atau

mengabsorbsi sistem pencernaan melalui makanan yang mereka makan

disebut racun perut.  Insektisida akan menembus alat pencernaan dan bagian

dalam tubuh serangga setelah insektisida masuk melalui mulut dan saluran

makanan.  Tipe insektisida ini efektif untuk hama dengan tipe mulut

penggigit pengunyah.

2. Racun kontak

Racun kontak adalah jenis insektisida yang dapat langsung membunuh

serangga apabila serangga kontak dengan insektisida tersebut.  Insektisida

masuk kedalam tubuh serangga melalui kulit, celah/lubang alami pada tubuh

(trachea) atau langsung mengenai mulut serangga. Kelompok insektisida

ini dapat digunakan untuk serangga penghisap cairan tanaman.

3. Racun nafas

Racun nafas adalah jenis insektisida yang masuk melalui lubang-lubang

pernafasan (spiracle) kemudian menembus jaringan tubuh serangga

tersebut.  Melalui mekanisme tersebut insektisida dapat membunuh

serangga.
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Tarumingkeng (1992) membagi insektisida menjadi tiga jenis berdasarkan

mekanisme meracuni makanan serangga, yaitu :

1. Insektisida sistemik

Insektisida sistemik adalah jenis insektisida yang diserap melalui mulut

daun (stomata), meristem akar, lentisel batang dan celah lain yang terdapat

pada permukaan tanaman.  Insektisida akan melewati sel-sel melalui

jaringan pengangkut dan meninggalkan residunya pada sel-sel tersebut,

residu yang tertinggal akan ditranslokasikan melalui jaringan pengangkut ke

arah atas ataupun bawah tanaman, termasuk tunas yang baru tumbuh.

Serangga yang memakan bagian tanaman yang mengandung residu

insketisida akan mengalami kematian.

2. Insektisida non-sistemik

Insektisida non-sistemik adalah jenis insektisida yang hanya menempel pada

permukaan tanaman karena tidak dapat diserap oleh jaringan tanaman.

Serangga akan mengalami keracunan dan akhirnya mati apabila memakan

bagian tanaman yang terpapar insektisida di permukaannya.

3. Insektisida sistemik lokal

Insektisida sistemik lokal adalah jenis insektisida yang mampu diserap oleh

jaringan daun, akan tetapi tidak dapat ditranslokasikan ke jaringan bagian

tanaman lainnya seperti batang. Insektisida yang jatuh pada permukaan atas

daun akan menembus epidermis atas kemudian masuk ke dalam jaringan

parenkim pada mesofil dan menyebar keseluruh mesofil daun.  Insektisida

ini juga masuk ke dalam sel lapisan epidermis daun bagian bawah.
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Terdapat empat jenis insektisida berdasarkan cara insektisida tersebut

menimbulkan keracunan yaitu:

1. Racun fisik

Pemberian insektisida jenis ini menyebabkan keluarnya udara dari tubuh

serangga (minyak dan mineral) atau hilangnya air secara berlebih dari tubuh

serangga.

2. Racun protoplasmik

Serangga mati keracunan jika terkena insektisida jenis ini karena efek

pemberian insektisida ini berupa pengendapan protein dalam tubuh

serangga.

3. Racun pernapasan

Serangga mati akibat keracunan HCN, CO, dan H2S karena enzim-enzim

pernapasannya diinaktifkan oleh insektisida jenis ini.

4. Racun saraf

Pemberian insektisida jenis ini akan mempengaruhi sistem saraf serangga

misalnya senyawa siklodien dan organofosfat (Pusat Penelitian Kopi dan

Kakao Indonesia, 2010).

B. Kutu Putih Pepaya (P. marginatus)

1. Morfologi dan Klasifikasi P. marginatus

Imago betina P. marginatus berwarna kuning dengan lapisan lilin berwarna

putih, panjang tubuhnya sekitar 2,2 mm dengan lebar 1,4 mm. Telurnya

berwarna kuning kehijauan dan diletakkan di dalam suatu kantung yang

berukuran 2-4 kali panjang tubuh dan dilapisi dengan lapisan lilin berwarna

putih. Imago jantan berwarna merah muda terutama saat stadium prapupa
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dan pupa, namun pada stadium instar pertama dan kedua berwarna kuning.

Berbeda dengan betinanya, panjang tubuh imago jantan hanya sekitar 1,0

mm dengan lebar 0,3 mm (Walker, dkk., 2008).

Klasikasi P. marginatus menurut Williams dan Granara de Willink (1992)

adalah :

Kingdom: Animalia

Phylum : Arthropoda

Class : Insecta

Order : Hemiptera

Family : Pseudococcidae

Genus : Paracoccus

Species : Paracoccus marginatus

2. Distribusi P. marginatus

Meksiko dan Amerika Tengah merupakan daerah asal P. marginatus,

namun keberadaannya di kedua negara tersebut tidak dianggap sebagai

hama kemungkinan karena ditemukan musuh alami endemiknya. Meskipun

spesimen pertama P. marginatus dikumpulkan pada tahun 1955 di Meksiko,

pendeskripsiannya baru dilakukan pada tahun 1992 dan spesimen yang

diambil selain dari Meksiko juga berasal dari Belize, Kosta Rika, dan

Guatemala (Williams dan Granara de Willink, 1992).

P. marginatus dianggap sebagai hama di kepulauan Karibia dan sejak tahun

1994 menyerang 14 negara di kepulauan Karibia, dan pada tahun 1998

ditemukan di Florida (Walker, dkk., 2008). Pada tahun 2008 ditemukan di



13

Indonesia (Muniappan, dkk., 2008) dan pada tahun 2009 dilaporkan

keberadaannya di Bandar Lampung (Susilo, dkk., 2009).

3. Siklus Hidup P. marginatus

Individu betina dan jantan P. marginatus mengalami perbedaan dalam

tahapan perkembangan hidupnya. Metamorfosis paurometabola dialami

oleh individu betina yang terdiri dari stadium telur, stadium nimfa yang

terdiri dari instar satu sampai tiga dan stadium imago yang tidak bersayap.

Individu jantan mengalami metamorfosis holometabola (metamorfosis

sempurna), terdiri atas stadium telur, stadium nimfa yang terdiri dari instar

satu sampai empat. Instar tiga disebut prapupa dan instar empat disebut

pupa, selain itu imago jantan memiliki sepasang sayap (Friamsa, 2009;

Pramayudi dan Oktarina, 2012). Siklus hidup P. marginatus jantan dan

betina dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagan siklus hidup P. marginatus jantan dan betina (Friamsa,
2009).

Perbedaan antara individu jantan dan betina sudah terlihat pada stadium

nimfa instar kedua dengan melihat warna tubuhnya. Tubuh berwarna

kuning menjadi tanda individu betina, meskipun terkadang individu jantan

juga berwarna kuning namun biasanya individu jantan memiliki warna

tubuh merah muda. Pengamatan dapat dilakukan dengan mengamati sisa

Telur Instar 1

Instar 2 Imago

betina (♀)

Imago

jantan (♂)
PupaPrapupa

Instar 3

Instar 2
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pergantian kulit (eksuvia) serangga yang melekat pada daun, karena setiap

pergantian stadium serangga ditandai dengan pergantian kulit (Friamsa,

2009; Pramayudi dan Oktarina, 2012).

Telur P. marginatus berbentuk oval dengan warna kuning kehijauan dan

permukaan telur licin, diletakkan secara berkelompok di dalam ovisak atau

kantung telur yang terbuat dari benang-benang lilin yang sangat lengket

(Gambar 2b). Telur berubah warna menjadi agak kehitaman apabila gagal

menetas setelah satu hari (Gambar 2c), sedangkan telur yang berhasil

menetas berwarna kuning tua (Gambar 2a). Rata-rata lama stadium telur

P. marginatus adalah 7,0 ± 0,67 hari (Pramayudi dan Oktarina, 2012),

6,97 ± 0,93 hari (Friamsa, 2009), 7,25 ± 0,18 hari (Maharyani, dkk., 2016).

Faktor yang mempengaruhi perkembangan telur adalah suhu lingkungan

dan kelembaban. Perkembangan telur semakin singkat seiring dengan

semakin tingginya suhu lingkungan, mencapai puncak pada suhu 35oC dan

akan menurun secara signifikan setelah mencapai suhu 37oC (Amarasekare,

dkk., 2008; Friamsa, 2009).

Gambar 2. Stadium nimfa instar pertama P. marginatus yang baru muncul
(a), kantung telur (b), dan telur yang tidak berhasil menetas (c)
(Friamsa, 2009).
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Stadium nimfa instar pertama sangat aktif bergerak guna menemukan

tempat yang nyaman untuk makan, seperti di tepi tulang daun, karena

sifatnya tersebut kutu pada stadium ini disebut crawler (Gambar 3a). Lama

perkembangannya rata-rata membutuhkan 4,00 ± 0,71 hari (Pramayudi dan

Oktarina, 2016).  Pada stadium ini belum dapat dibedakan jenis kelaminnya

(Friamsa, 2009; Pramayudi dan Oktarina, 2016).

Gambar 3. Stadium instar pertama P. marginatus (a), stadium instar
kedua betina (b) dan stadium instar kedua jantan (c)
(Friamsa, 2009).

Pada stadium nimfa instar kedua jenis kelamin sudah dapat dibedakan

dengan melihat warna tubuhnya. Tubuh betina berwarna kuning, sedangkan

jantannya berwarna merah muda (Gambar 3b dan 3c). Nimfa instar kedua

betina membutuhkan waktu untuk berkembang rata-rata 3,8 ± 0,63 hari

sedangkan jantan rata-rata waktu perkembengannya 5,3 ± 0,50 hari

(Pramayudi dan Oktarina, 2016). Pada stadium ini P. marginatus tidak aktif

bergerak seperti nimfa instar satu (Friamsa, 2009; Pramayudi dan Oktarina,

2016).

Pada stadium nimfa instar ketiga P. marginatus betina dan stadium prapupa

instar ketiga jantan memiliki perbedaan ukuran tubuh, betina berukuran

a
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lebih besar dibandingkan jantan (Gambar 4a dan 4b). Tahapan

perkembangan ini merupakan stadium akhir bagi P. marginatus betina

sebelum menjadi imago dengan rata-rata waktu perkembangan 3,8 ± 0,79

hari. Sedangkan P. marginatus jantan akan mengalami satu tahapan

perkembangan lagi sebelum menjadi imago, stadium pupa instar keempat

dengan tipe pupa eksarata yang ditutupi benang-benang lilin tanpa rumah

pupa atau kokon (Gambar 4c) (Friamsa, 2009; Pramayudi dan Oktarina,

2016). Lama waktu untuk perkembangan instar ketiga dan keempat

P. marginatus jantan berturut-turut 2,3 ± 0,50 hari dan 5,5 ± 0,58 hari

(Pramayudi dan Oktarina, 2016).

Gambar 4. Stadium instar ketiga P. marginatus betina (a) stadium
instar ketiga P. marginatus jantan (b), dan stadium instar
keempat jantan atau pupa (c) (Friamsa, 2009).

Imago betina P. marginatus berbentuk oval, berwarna kuning dengan tubuh

tertutup lilin berwarna putih dan mengeluarkan embun madu (Gambar 5a).

C
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Gambar 5b menunjukkan eksuvia nimfa instar ketiga. Stadium imago betina

mirip dengan stadium nimfa, namun ukurannya lebih lebar, sedangkan

imago jantan berwarna merah muda kecokelatan dengan sepasang sayap

(Gambar 5c), serta aktif terbang (Friamsa, 2009; Pramayudi dan Oktarina,

2016). Rata-rata lama hidup stadium imago betina dan jantan berturut-turut

adalah 12,8 ± 1,69 hari dan 3,3 ± 0,50 hari (Pramayudi dan Oktarina, 2016).

Gambar 5. Imago P. marginatus betina (a), eksuvia nimfa
instar ketiga (b) dan imago P. marginatus jantan (c)
(Friamsa, 2009).

C. Tanaman Gamal (Gliricidia maculata)

1. Morfologi dan Klasifikasi G. maculata

Tanaman G. maculata merupakan tanaman legum pohon yang bersifat

gugur daun. Diameter batangnya dapat mencapai 40 cm pada umur tertentu,

memiliki percabangan rendah tegak, pertumbuhan cabang menjorong ke

atas, memiliki tipe daun majemuk menyirip dengan 5-20 anak daun. Daun

G. maculata berbentuk oval, bulat telur dengan bagian bawah daun

berwarna buram, memiliki aroma langu atau getir (Purwanto, 2007).
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Menurut Natalia, dkk. (2009) klasifikasi tanaman gamal adalah :

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Class : Dicotyledonae

Order : Fabales

Family : Fabaceae

Genus : Gliricidia

Species : Gliricidia maculata

2. Distribusi dan Kandungan Senyawa G. maculata

Tanaman gamal berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, dan telah lama

dibudidayakan di Amerika, Karibia, Afrika, dan Asia. Di pulau Pasifik

tanaman ini ditemukan di Samoa Amerika, Pulau Cook, negara federasi

Mikronesia, Fiji, Guam, Hawai, Kribati, Papua, Vanuatu, Pulau Solomon,

Samoa, Tonga, Kaledonia Baru, dan Polinesia (Elevitch dan Franchis,

2006).

Gamal mengandung flavonoid yang bersifat sebagai insektisida nabati

terhadap P. citri (Nukmal, dkk., 2010). Salah bahan aktif dari flavonoid

yang terdapat pada tanaman gamal yaitu kumarin, dimanfaatkan sebagai

akarisida untuk membasmi tungau (Yuningsih, 2010).

D. Senyawa Flavonoid

Flavonoid juga merupakan kelompok senyawa fenol terbesar yang terdapat

pada tumbuhan (Harborne, 1987; dan Robinson, 1995). Flavonoid pada

tumbuhan umumnya sebagai glikosida yang berperan penting dalam
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menentukan aktivitas kerja tumbuhan tersebut. Flavonoid termasuk

senyawa fenolik pada tumbuhan yang berpotensi sebagai antioksidan

(Selawa, dkk., 2013).

Flavonoid disintesis melalui jalur polipropanoid. Kerangka struktural dasar

flavonoid C6-C3-C6 dimiliki oleh semua senyawa yang tergolong

flavonoid, terdiri atas dua cincin aromatik (A dan B) dan cincin heterosiklik

(C) yang berisi satu atom oksigen (Gambar 6) (Tapas, dkk., 2008).

Gambar 6. Struktur dasar senyawa flavonoid
(Uivarosi dan Munteanu, 2017).

E. Kerusakan Tanaman Pepaya Akibat Serangan P. marginatus

P. marginatus akan menyuntikkan toksin pada tanaman yang diserang, yang

dapat menyebabkan klorosis (menguningnya daun), gugurnya daun dan

buah muda serta menghambat pertumbuhan tanaman (Gambar 7a dan 7b).

Daun yang terserang P. marginatus akan menjadi nekrotik atau jaringan

mati, menghitam dan keriput. P. marginatus biasanya berlindung dibagian

bawah daun terutama pangkal tulang daun. P. marginatus juga banyak



20

ditemukan pada tunas muda dan pucuk pohon, sehingga mengganggu titik

tumbuh tanaman tersebut (Sobir, 2009).

a b

Gambar 7. Serangan P. marginatus pada buah pepaya (a) (Galanihe, dkk.,
2010) dan nekrotik pada daun pepaya (b) (Walker, dkk., 2008).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Berbasis Kompetensi Nukmal,

dkk. dengan judul “Pengembangan Formula Insektisida Nabati dari Senyawa

Flavanoid Ekstrak Polar Daun Gamal (Grilicidia maculata) untuk

Mengendalikan Hama Kutu Putih Tahun 2017 - 2018”. Penelitian ini telah

dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai Juli 2018.  Sampel serbuk daun

gamal yang digunakan adalah daun gamal kultivar Bandar Lampung, Lampung

Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu yang masing-masing berasal dari Desa

Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling Raya, Kota Bandar Lampung; Pekon

Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat; Desa

Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara; dan Desa

Suka Ratu, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.

Pengambilan imago P. marginatus di Kota Bandar Lampung. Identifikasi

P. marginatus dilakukan di Laboratorium  Zoologi FMIPA Universitas

Lampung.

Pembuatan ekstrak polar serbuk daun gamal dilakukan di Laboratorium

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung.
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Uji toksisitas dilakukan di Laboratorium Zoologi Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengatahuan Alam Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik

untuk menimbang serbuk daun gamal, Erlenmeyer sebagai wadah untuk

merendam serbuk daun gamal, gelas beaker sebagai wadah pasta hasil

evaporasi, spatula untuk mengaduk sampel dan membersihkan ampas yang

menempel pada kertas saring setelah proses penyaringan, corong Buchner

yang di lapisi kertas saring untuk memisahkan filtrat dan ampas, almunium

foil dan plastik wrap untuk menutup Erlenmeyer, alat tulis dan kamera

untuk mendokumentasikan kegiatan, spektrofotometer UV-Vis untuk

analisis kadar fenolik dan flavonoid.

Lampu UV 366 nm berfungsi untuk visualisasi noda senyawa pada

kromatogram hasil Kromatografi Lapis Tipis (KLT), pemanas listrik untuk

memanaskan plat pada saat uji senyawa di KLT, pipet kapiler sebagai alat

pemindah sampel pada plat KLT.

Alat yang digunakan pada uji bioassay adalah toples sebagai wadah hama

kutu putih, tusuk gigi sebagai alat pemindah hama kutu putih dan kain kasa

sebagai penutup serta gelas plastik sebagai wadah media uji.

2. Bahan

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk daun

gamal, pelarut berupa heksana, diklorometana (DCM), metanol, dan etanol
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kualitas pro analis (p.a), serangga uji berupa imago betina kutu putih

pepaya, pereaksi AlCl3 10%, akuades, akuabides, asam galat, kuersetin,

buah pepaya, NaOH 1M, CeSO4 10% , Na2CO3 7,5 %, NaNO2 5 %, dan

folin.

C. Prosedur Penelitian

1. Isolasi Senyawa Golongan Flavonoid

a. Isolasi Ekstrak Metanol

Proses pembuatan ekstrak metanol serbuk daun gamal kultivar Bandar

Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu

menggunakan metode maserasi bertingkat dengan pelarut heksana, DCM

dan metanol. Maserasi dengan setiap pelarut dilakukan selama 1x24 jam

dan diulang sebanyak 4 kali dengan tujuan senyawa non polar dan polar

larut sepenuhnya. Hasil maserasi dievaporasi pada tekanan dan suhu

tereduksi, kemudian dikering-bekukan dengan freeze dryer agar pelarut

terpisah dengan ekstrak yang didapatkan.  Ekstrak tersebut dinamakan

ekstrak kasar.

Ekstrak kasar metanol dilihat kandungan senyawa flavonoidnya dengan

cara kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan plat silika fluoresensi

5x2 cm dengan larutan identifikasi CeSO4 10% dan AlCl3.  Eluen yang

digunakan adalah etanol dan heksan dengan perbandingan 3:7.

b. Isolasi Ekstrak Air

Proses pembuatan ekstrak air serbuk daun gamal kultivar Bandar

Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu
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menggunakan metode maserasi bertingkat dengan pelarut heksana, DCM,

metanol dan akuades. Maserasi dengan setiap pelarut dilakukan selama

1x24 jam dan diulang sebanyak 4 kali dengan tujuan senyawa non polar

dan polar larut sepenuhnya. Hasil maserasi dievaporasi pada tekanan dan

suhu tereduksi, kemudian dikering-bekukan dengan freeze dryer agar

pelarut terpisah dengan ekstrak yang didapatkan. Ekstrak tersebut

dinamakan ekstrak kasar.

Ekstrak kasar air di lihat kandungan senyawa flavonoidnya dengan cara

KLT menggunakan plat silika fluoresensi 5x2 cm dengan larutan

identifikasi CeSO4 10% dan AlCl3.  Eluen yang digunakan adalah etanol

dan heksan dengan perbandingan 1:1.

2. Penentuan Kadar Senyawa Fenolik dan Flavonoid Ekstrak Kasar
Metanol dan Air Serbuk Daun Gamal Keempat Kultivar

Ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun gamal keempat kultivar

dianalisis kadar fenolik dan flavonoidnya menggunakan spektrofotometri

UV-Vis.

a. Penentuan Kadar Fenolik

Larutan standar yang digunakan untuk penentuan kadar fenolik adalah

asam galat.  Larutan induk asam galat 400 mg/L dibuat terlebih dahulu

dengan cara melarutkan 4 mg asam galat dengan akuabides sampai batas

miniskus labu ukur 10 ml.  Kemudian membuat larutan asam galat 100

mg/L dengan cara melarutkan 2,5 mL larutan induk asam galat 400 mg/L

dengan akuabides sampai batas miniskus labu ukur 10 mL.  Setelah itu

membuat larutan standar yang akan dianalisis bersamaan dengan sampel
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untuk mengetahui kadar fenoliknya.  Konsentrasi larutan standar yang

digunakan antara lain 0, 2, 5, 8, 10, 12, dan 15 mg/L.  Larutan asam galat

100 mg/L diambil 0,2; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; dan 1,5 mL kemudian dilarutkan

ke dalam 10 mL akuabides untuk membuat larutan standar 2, 5, 8, 10, 12,

dan 15 mg/L .  Larutan standar 0 mg/L dibuat tanpa tambahan larutan

asam galat.  Selanjutnya membuat larutan stok folin dengan cara

melarutkan 2,5 mL folin dengan akuabides sampai batas miniskus labu

ukur 25 mL.  Setiap konsentrasi larutan standar (0, 2, 5, 8, 10, 12, dan 15

mL) diambil 5 mL kemudian ditambahkan 1 mL folin dan didiamkan 5

menit.  Setelah itu, 4 mL Na2CO3 7,5% ditambahkan dan didiamkan 90

menit.  Larutan standar diukur absorbansinya pada panjang gelombang

747 nm dengan spektrofotometer UV-Vis.

Ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun gamal masing-masing kultivar

ditimbang sebanyak 5 mg kemudian dilarutkan dengan 5 mL akuabides

untuk membuat larutan sampel awal.  Larutan sampel induk masing-

masing kultivar dibuat dengan cara mengambil 5 ml dari larutan sampel

awal dan dilarutkan dengan akuabides sampai batas miniskus labu ukur

10 mL.  Setelah itu, larutan sampel induk setiap kultivar diambil

sebanyak 5 mL kemudian direaksikan dengan cara yang sama dengan

larutan standar.  Setiap sampel dibuat 3 ulangan.

b. Penentuan Kadar Flavonoid

Larutan standar yang digunakan untuk penentuan kadar flavonoid adalah

kuersetin.  Larutan induk kuersetin 200 mg/L dibuat terlebih dahulu
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dengan cara melarutkan 2 mg kuersetin dengan akuabides sampai batas

miniskus labu ukur 10 ml.  Kemudian membuat larutan kuersetin 100

mg/L dengan cara melarutkan 2,5 mL larutan induk kuersetin 200 mg/L

dengan akuabides sampai batas miniskus labu ukur 10 mL.  Setelah itu

membuat larutan standar yang akan dianalisis bersamaan dengan sampel

untuk mengetahui kadar flavonoidnya.  Konsentrasi larutan standar yang

digunakan antara lain 0, 2, 5, 8, 10, 12, dan 15 mg/L.  Larutan kuersetin

100 mg/L diambil 0,2; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; dan 1,5 mL kemudian dilarutkan

ke dalam 10 mL akuabides untuk membuat larutan standar 2, 5, 8, 10, 12,

dan 15 mg/L.  Larutan standar 0 mg/L dibuat tanpa tambahan larutan

kuersetin.  Kemudian mereaksikan 5 mL larutan standar setiap

konsentrasi (0, 2, 5, 8, 10, 12, dan 15 mg/L) dengan 0,3 mL NaNO2 5%

kemudian didiamkan 5 menit.  Setelah itu, menambahkan 0,3 mL AlCl3

10% dan diamkan 5 menit kemudian ditambahkan 2 mL NaOH 1M, dan

akuabides sampai batas miniskus labu ukur 10 mL lalu diamkan 15

menit.  Larutan standar diukur absorbansinya pada panjang gelombang

314 nm dengan spektrofotometer UV-Vis.

Ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun gamal masing-masing kultivar

ditimbang sebanyak 5 mg kemudian dilarutkan dengan 5 mL akuabides

untuk membuat larutan sampel awal.  Larutan sampel induk masing-

masing kultivar dibuat dengan cara mengambil 5 ml dari larutan sampel

awal dan dilarutkan dengan akuabides sampai batas miniskus labu ukur

10 mL. Setelah itu, larutan sampel induk setiap kultivar diambil
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sebanyak 5 mL kemudian direaksikan dengan cara yang sama dengan

larutan standar.  Setiap sampel dibuat 3 ulangan.

3. Bioassay Ekstrak Kasar Metanol dan Air Serbuk Daun Gamal Masing-
masing Kultivar terhadap P. marginatus

Bioassay yang dilakukan adalah uji mortalitas terhadap P. marginatus

dengan ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun gamal masing-masing

kultivar. Bioassay dilakukan dengan merendam buah pepaya dengan 5

taraf konsentrasi selama 10 menit.  Konsentrasi yang digunakan dalam

bioassay berbeda-beda setiap kultivar sesuai dengan nilai LC50 yang

didapatkan peneliti terdahulu (Tabel 2). Pengamatan mortalitas serangga

uji dilakukan pada 24, 48 dan 72 jam setelah perlakuan. Percobaan ini

dilakukan masing-masing 3 kali ulangan.

Tabel 2. Konsentrasi ekstrak kasar serbuk daun gamal kultivar Bandar
Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu

Kultivar Ekstrak Konsentrasi (%)

Bandar Lampung Metanol 0; 1; 2; 3; dan 4
Air 0; 0,7; 1,4; 2,1; dan 2,8

Lampung Barat Metanol 0; 0,1; 0,2; 0,3; dan 0,4
Air 0; 0,6; 0,12; 0,18; dan 0,24

Lampung Utara Metanol dan Air 0; 0,02; 0,04; 0,06; dan 0,08

Pringsewu Metanol dan Air 0; 0,05; 0,1; 0,15; dan 0,2

4. Pembuatan Formula dari Ekstrak Kasar Air Serbuk Daun Gamal

Formula dibuat berdasarkan nilai LC50 ekstrak kasar air serbuk daun gamal

masing-masing kultivar (kultivar Bandar Lampung, Lampung Barat,

Lampung Utara, dan Pringsewu), dengan cara mencampurkan ekstrak kasar

air keempat kultivar dengan perbandingan konsentrasi masing-masing
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kultivar sebagai berikut : formula 1 (1:1:1:1), formula 2 (2:1:1:1), formula 3

(1:2:1:1), formula 4 (1:1:2:1), dan formula 5 (1:1:1:2). Selanjutnya diujikan

ke kutu putih pada skala laboratorium, lama perlakuan serta waktu

pengamatan mortalitas sama dengan bioassay yang dilakukan terhadap

ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun gamal. Bagan alir pembuatan

formula ekstrak kasar air serbuk daun gamal ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Bagan alir pembuatan formula ekstrak kasar air serbuk daun
gamal

Serbuk daun gamal

Serbuk daun gamal masing-masing kultivar dimaserasi secara bertingkat
HeksanDCMMetanolAir

Ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun gamal keempat kultivar

Bioassay ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun  gamal masing-masing
kultivar terhadap 300 ekor P. marginatus pada skala laboratorium

Pembuatan formula ekstrak kasar air dari empat kultivar berbeda (kultivar
Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu)
berdasarkan nilai LC50 yang didapatkan dari bioassay dengan perbandingan
konsentrasi setiap kultivar sebagai berikut: formula 1 (1:1:1:1), formula 2
(2:1:1:1), formula 3 (1:2:1:1), formula 4 (1:1:2:1), dan formula 5 (1:1:1:2)

Bioassay formula terhadap 180 ekor P. marginatus pada
skala laboratorium

Insektisida nabati (formula) untuk menunjang
pertanian organik pada tanaman pepaya
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5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis

probit untuk menentukan nilai LC50, uji Anara dan uji lanjut dengan LSD

dengan program SPSS 16.0 digunakan untuk menentukan formulasi yang

efektif sebagai insektisida nabati.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak kasar metanol dan air serbuk daun gamal kultivar Bandar

Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Pringsewu efektif

mematikan kutu putih pepaya (P. marginatus).

2. Kelima formula yang digunakan dapat menyebabkan kematian

P. marginatus, formula 1 (1:1:1:1) lebih efektif dibandingkan formula

lainnya.

B. SARAN

Perlu dilakukan pembuatan formula dari ekstrak metanol serbuk daun

gamal empat kultivar berbeda terhadap mortalitas P. marginatus untuk

mengetahui efektivitasnya.
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