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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas beberapa konsentrasi ekstrak 

batang serai (Cymbopogon citratus L.) yang berperan sebagai pestisida nabati untuk 

mengendalikan hama ulat gerayak (Spodoptera litura Fab.) pada tanaman pakcoy (Brassica 

rapa L.). Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018 di 
Rumah Plastik Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. 

Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan dan 4 

ulangan. Hasil penelitian menunjukkan persentase mortalitas tertinggi terdapat pada 

konsentrasi 20% dan 30% ekstrak batang dengan persentase mortalitas sebesar 81,25%, 

sedangkan kematian paling cepat didapatkan pada perlakuan konsentrasi 20% dan 30% 

ekstrak batang serai yaitu dengan kecepatan kematian mulai 3 jam setelah aplikasi. 

Kecepatan membunuh ulat yang efektif terdapat pada konsentrasi 30% ekstrak batang serai 

yaitu 11 ekor ulat dengan interval waktu kematian 3-15 jam setelah aplikasi. Intensitas 

serangan ulat gerayak paling rendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi ekstrak batang 

serai 20% dan 30% dengan rata-rata persentase intensitas serangan ulat sebesar 17,57% dan 

18,57%. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh konsentrasi 

ekstrak batang serai untuk mendapatkan konsentrasi yang tepat untuk mengendalikan hama 

ulat gerayak. 

Kata kunci: Tanaman Pakcoy, Hama Ulat Gerayak, Pengendalian, Tanaman Serai. 

ABSTRACT 

This research aims to determine the effectiveness of several concentrations of 

lemongrass extract (Cymbopogon citratus L.) which act as vegetable pesticides to control the 

caterpillar pest (Spodoptera litura Fab.) in pakcoy plants (Brassica rapa L.). The research 

was conducted from July to August 2018 in the Plastic House of Kilang Village, Montong 

Gading District, East Lombok Regency. The design used was a completely randomized design 

with 6 treatments and 4 replications. The results showed the highest percentage of mortality 

was found in concentrations of 20% and 30% stem extract with a percentage of mortality of 

81,25%, while the fastest mortality was obtained in the treatment of 20% and 30% 

concentration of lemongrass extract with the speed of death starting 3 hours after applicatio. 

The speed of killing the effective caterpillar was found at 30% concentration of citronella 

extract which was 11 caterpillars with a time interval of 3-15 hours after application. The 

lowest intensity of gerayak caterpillar attack was found in the treatment of lemongrass 
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extract concentration of 20% and 30% with an average percentage of caterpillar attack 

intensity of 17,57% and 18,57%. It is recommended to conduct further research on the effect 

of the concentration of lemongrass extract to get the right concentration to control the 

caterpillar pest. 

Keywords: Pakcoy Plants, Gray Caterpillar Pests, Control, Lemongrass Plants. 

PENDAHULUAN 

 Tanaman pakcoy (Brassica rapa L.) merupakan salah satu jenis tanaman yang berupa 

tanaman sayur-sayuran dan termasuk ke dalam familia Brassicaceae yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Tanaman pakcoy adalah tanaman yang berasal dari China Selatan, 

China pusat, dan Taiwan serta sayuran ini telah dibudidaya  secara luas di China sejak abad 

ke-5. Sayuran pakcoy atau Brassica rapa L. memiliki daun yang bertangkai, berwarna agak 

hijau, dan berbentuk oval serta mengkilap, tumbuh agak tegak atau setengah mendatar 

(Andiwilaga, 2010).  

 Menurut Haryanto, dkk. (2006), pakcoy merupakan salah satu jenis tanaman sayuran 

daun yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat tumbuh di dataran tinggi maupun 

rendah. Pakcoy termasuk ke dalam jenis tanaman yang berumur pendek dan memiliki nilai 

atau kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut Prasetyo (2010), pakcoy 

mengandung betakaroten yang manfaatnya dapat mencegah penyakit, salah satunya adalah 

penyakit katarak. Di samping tanaman pakcoy mengandung betakaroten yang tinggi, jenis 

tanaman ini juga mengandung banyak gizi seperti karbohidrat, protein, lemak nabati, vitamin 

A, vitamin C, serat, Ca, Fe, Mg, sodium (Na) dan masih banyak yang lainnya. Mengingat 

banyaknya manfaat dari tanaman pakcoy ini, maka tingkat kebutuhannya semakin tinggi.  

 Menurut data Badan Pusat Statistik (2014), produksi tanaman pakcoy di Indonesia 

mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berturut-turut sebesar 583,770 ton pada 

tahun (2010), 580,969 ton pada tahun (2011), 594,934 ton  pada tahun (2012), dan 600,961 

ton pada tahun (2013). Umumnya di Indonesia tanaman ini tingkat produksinya masih 

tergolong rendah, hal ini disebabkan oleh antara lain teknik budidaya, dan terutama serangan 

hama dan penyakit.  

 , Hama yang sering menyerang pada tanaman pakcoy salah satunya adalah hama ulat 

gerayak (Spodoptera litura Fab.). Menurut Samsudin (2008), hama ini  merupakan salah satu 

jenis hama daun penting yang menyerang pada tanaman pakcoy dan sejenisnya, bersifat 

polifag atau mempunyai kisaran inang yang banyak seperti kacang tanah, kedelai, kubis, ubi 

jalar, kentang, dan lain-lain. Hama ini termasuk ke dalam jenis hama yang mengalami 

metamorfosis sempurna yang terdiri atas empat stadia yaitu telur, larva, pupa, dan imago. 

Hama ulat gerayak menyerang tanaman pada stadium larva (ulat) yang dapat mengakibatkan 

penurunan produktivitas hasil panen dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Gejala 

yang ditimbulkan dari serangan hama ini antara lain daun menjadi robek, berlubang dan 

bahkan menyebabkan daun menjadi terpotong-potong.  

 Upaya pengendalian hama ulat gerayak yang sudah dilakukan oleh petani selama ini 

yaitu dengan menggunakan bahan kimia (pestisida sintetik). Penggunaan pestisida sintetik 

yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, resurgensi, resistensi pada 

hama tanaman, terganggunya ekosistem lingkungan karena efeknya dapat mematikan 

serangga bukan sasaran, dan bahkan residunya dapat berbahaya apabila dikonsumsi oleh 

manusia.  

 Mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh pestisida sintetik, maka 

penggunaan pestisida nabati merupakan salah satu alternatif pengganti pestisida sintetik. 

Pestisida nabati adalah jenis pestisida yang termasuk ke dalam pestisida alami karena terbuat 

dari bahan-bahan alami seperti dari tanaman dan tumbuhan tertentu. Menurut Kardinan 



(2002), pestisida nabati memiliki sifat “hit and run” yang artinya pukul dan lari, karena 

apabila diaplikasikan pada tanaman dapat membunuh hama dengan cepat pada batas waktu 

tertentu dan jika hama telah terbunuh residunya dapat dengan cepat hilang, sehingga tidak 

membahayakan atau mencemari lingkungan. Salah satu pestisida yang dapat digunakan 

adalah pestisida dari ekstrak batang serai (Cymbopogon citratus L.). 

 Serai (Cymbopogon citratus L.) adalah jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis 

tumbuhan rumput-rumputan yang memiliki banyak manfaat seperti sebagai bumbu dapur dan 

penolak nyamuk. Serai juga dapat dimanfaatkan sebagai pengendali hama tanaman terutama 

hama ulat gerayak pada tanaman pakcoy. Menurut Meliya (2017), serai mengandung 

senyawa-senyawa aktif seperti geraniol, metil heptenon, terpen, terpen-alkohol, asam-asam 

organik dan terutama senyawa sitronella yang dapat dimanfaat sebagai pengusir/penolak 

(repellent) pada nyamuk dan serangga lainnya karena senyawanya bersifat sebagai racun 

dehidrasi (desiccant) yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Mengingat banyaknya 

informasi dari tanaman serai sebagai pestisida nabati yang dapat mengendalikan beberapa 

jenis hama baik dosis, konsentrasi, dan cara aplikasinya, maka penulis melakukan penelitian 

terkait dengan konsentrasi dengan judul “Uji Efektivitas Beberapa Konsentrasi Ekstrak 

Batang Serai (Cymbopogon citratus L.) untuk Mengendalikan Hama Ulat Gerayak 

(Spodoptera litura Fab.) pada Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari beberapa konsentrasi ekstrak 

batang serai (Cymbopogon citratus L.) yang berperan sebagai pestisida nabati untuk 

mengendalikan hama ulat gerayak pada tanaman pakcoy (Brassica rapa L.). Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas dari beberapa konsentrasi 

ekstrak batang serai untuk mengendalikan hama ulat gerayak pada tanaman pakcoy. 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksprimental  dengan 

percobaan di Laboratorium dan di Rumah Plastik. 

Tempat  dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram dan di Rumah Plastik Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, 

Kabupaten Lombok Timur pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018. 

Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat-Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan analitik, blender, handpush, 

kertas saring, labu erlenmeyer, pisau, gunting, gelas ukur, kain kasa, karet gelang, toples 

plastik, sarung tangan, kantong plastik, pinset, kamera, masker, oven, tabung reaksi, paranet, 

plastik UV, pot pembibitan, polibag, nampan plastik dan alat tulis-menulis. 

2. Bahan-Bahan Penelitian 

  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang serai (Cymbopogon citratus 

L.), hama ulat gerayak (Spodoptera litura Fab.), air suling steril, kapas, kertas tisu, 

alumunium foil, methanol teknis, kertas label, tanah, pupuk kompos, dan tanaman pakcoy 

(Brassica rapa L.). 



 Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 

6 perlakuan konsentrasi ekstrak batang serai yang terdiri atas: 

 K0 = Kontrol   (air suling steril) 

 K1 = Konsentrasi 10 % ekstrak batang serai 

 K2 = Konsentrasi 15 % ekstrak batang serai 

 K3 = Konsentrasi 20 % ekstrak batang serai 

 K4 = Konsentrasi 25 % ekstrak batang serai 

 K5 = Konsentrasi 30 % ekstrak batang serai 

Prosedur Penelitian 

1. Pemeliharaan dan Pembiakan Ulat Gerayak   

Larva Spodoptera litura Fab. diambil langsung dari tanaman yang terserang ulat 

gerayak di lapangan. Larva yang didapatkan dipindahkan ke dalam toples besar yang diberi 

alas kertas tisu dan pakan berupa daun tanaman bayam segar selanjutnya dipelihara selama 

14 hari. Larva berubah menjadi pupa memasuki minggu ke-3 dan dipindahkan ke dalam 

toples besar yang telah disiapkan alas berupa kertas tisu dan larutan madu. Pupa berubah 

menjadi ngengat setelah berumur 8 hari dan diberi makan berupa larutan madu yang telah 

disediakan sebelumnya. Ngengat Spodoptera litura Fab. bertelur setelah berumur 3 hari dan 

meletakkan telur di sekitar dinding toples. Telur Spodoptera litura Fab. menetas dan berubah 

menjadi larva instar 1 setelah 3 hari. Larva instar 1 selanjutnya diberi makan daun tanaman 

bayam segar 2 kali dalam sehari dan dipelihara sampai larva instar 3. 

2. Penyediaan Tanaman Inang 

Campuran tanah dengan pasir dimasukkan ke dalam pot pembibitan. kemudian buat 

lubang kecil di atasnya dengan kedalaman ± 0,5 cm. Masukkan benih pakcoy ke dalam 

lubang kecil yang telah dibuat, selanjutnya siram dengan air sebanyak 2 kali  dalam sehari 

dan tunggu persemaian sampai dengan 14 hari. Selanjutnya bibit pakcoy yang telah berumur 

14 hari dipindahkan ke polibag. 

3. Pemotongan dan Pengeringan Batang Serai 

Batang serai segar yang tersedia sebanyak 1000 gram dibersihkan dari kotoran yang 

menempel dan kemudian dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya dipotong kecil-kecil 

dengan ukuran potongan sekitar 0,5-1cm. Kemudian dikeringkan menggunakan oven pada 

suhu 55
0
C selama 24 jam sampai berat potongan batang serai konstan. 

4. Penghalusan Potongan Batang Serai dan Ekstraksi 

Batang serai yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan dengan blender. Halusan 

yang didapatkan kemudian ditimbang sebanyak 500 gram. Halusan batang serai dimasukkan 

ke dalam toples plastik besar dan direndam dengan  pelarut methanol teknis sebanyak 2.000 

ml selama 2 hari sampai ekstrak dengan pelarut tercampur. Hasil rendaman disaring dan 

dipisahkan antara filtrat dengan ampasnya. 

 

 



5. Aplikasi Ekstrak Batang Serai 

Tanaman pakcoy yang digunakan yaitu tanaman yang telah berumur  28 hari. 

Sebelum ekstrak batang serai diaplikasikan ke tanaman, terlebih  dahulu dilakukan penentuan 

masing-masing konsentrasi ekstrak batang serai dan dimasukkan ke dalam handspush. 

Tanaman pakcoy disiapkan sebanyak 24 tanaman yang masing-masing telah diinfestasikan 4 

ekor ulat instar 3 dan kemudian dilakukan penyemprotan dengan ekstrak batang serai 

berdasarkan masing-masing konsentrasi yang telah dibuat kecuali untuk kontrol yang hanya 

disemprot dengan air suling steril. 

Parameter Pengamatan 

1. Mortalitas Ulat Gerayak 

 Pengamatan mortalitas hama ulat gerayak dimulai 3 jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam sampai 

dengan 48 jam setelah aplikasi. Menurut Sinaga (2009), persentase mortalitas hama ulat 

gerayak dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

%100



ba

a
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Keterangan: 

 M = Persentase mortalitas  

 a  = Jumlah Spodoptera litura Fab. yang mati 

 b  = Jumlah Spodoptera litura Fab. yang hidup 

2. Kecepatan Kematian Ulat Gerayak 

Kecepatan kematian ulat gerayak ditujukan untuk mengetahui cepat atau lambatnya 

larva yang mati dalam satuan waktu tertentu. kecepatan kematian ulat gerayak dapat dilihat 

pada interval waktu pengamatan. Kecepatan kematian ulat gerayak kategori cepat dapat 

dilihat dengan interval waktu pengamatan mulai dari 3-15 jam setelah aplikasi, sedangkan 

untuk kecepatan kematian ulat gerayak kategori lambat dapat dilihat dari interval waktu 

pengamatan 18-48 jam setelah aplikasi. 

3. Intensitas Serangan Ulat Gerayak 

 Intensitas serangan ulat gerayak diamati langsung melalui daun tanaman sampel 

berupa tanaman pakcoy yang menunjukkan gejala kerusakan berupa daun menjadi terpotong-

potong, sobek, dan berlubang. Pengamatan intensitas serangan ulat gerayak dimulai dari 12 

jam, 24 jam sampai dengan 48 jam setelah aplikasi. Menurut Hendrival dkk, (2013) 

perhitungan intensitas serangan ulat gerayak pada tanaman pakcoy dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

IS = 
      

   
      

Keterangan: 

 IS = Intensitas Serangan 

 n  = Jumlah daun rusak tiap kategori serangan 

 v  = nilai skala tiap kategori serangan 

 Z = nilai skala tertinggi kategori serangan 

 N = jumlah daun yang diamati 

Nilai skala yang digunakan dikategorikan sebagai berikut: 



 0 : tidak ada kerusakan pada daun 

 1 : terdapat kerusakan daun sebesar 1-25% 

 2 : terdapat kerusakan daun sebesar >25-50% 

 3 : terdapat kerusakan daun sebesar >50-75% 

 4 : terdapat kerusakan daun sebesar >75-100% 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan anova dan apabila berbeda 

nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf nyata 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mortalitas Ulat Gerayak (Spodoptera litura Fab.) 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap persentase mortalitas ulat gerayak pada 3, 6, 

9, 12, sampai dengan 48 jam setelah aplikasi ekstrak batang serai dengan berbagai 

konsentrasi didapatkan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas ulat gerayak. Mortalitas 

pada larva menunjukkan tingkat kemampuan atau daya membunuh ekstrak batang serai 

terhadap ulat gerayak yang diakibatkan oleh kandungan senyawa minyak atsiri dalam ekstrak 

batang serai. Hasil analisis rata-rata persentase mortalitas ulat gerayak dapat dilihat pada 

Tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi Ekstrak Batang Serai terhadap Mortalitas Larva 

Spodoptera litura Fab. 

 

Perlakuan 

Populasi Awal Ulat 

Gerayak (Ekor) 

Jumlah Larva yang 

Mati (Ekor) 

 Mortalitas (%) 

K0 16  6     27,50 a * 

K1 16  5  31,25 a 

K2 16  7  43,75 a 

K3 16  13  81,25 b 

K4 16 8 71,50 b 

K5 16  13  81,25 b 

BNT5%   23,35 

*) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf nyata 5%, 

K0= kontrol (air suling steril), K1= konsentrasi 10% ekstrak batang serai, K2= konsentrasi 15% ekstrak batang 

serai, K3= konsentrasi 20% ekstrak batang serai, K4= konsentrasi 25% ekstrak batang serai, K5= konsentrasi 

30% ekstrak batang serai.  

 Hasil analisis anova pada Tabel 1. menunjukkan persentase mortalitas ulat gerayak 

berpengaruh nyata terhadap perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak batang serai. Hasil 

analisis statistik menunjukkan nilai persentase mortalitas Spodoptera litura Fab. pada 

konsentrasi 20% (K3) ekstrak batang serai tidak berbeda nyata dengan konsentrasi ekstrak 

batang serai 25% (K4) dan 30% (K5). Perlakuan kontrol (K0) tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 10% (K1) dan 15% (K2) ekstrak batang serai, tetapi perlakuan kontrol 

berbeda nyata dengan konsentrasi 20%, 25% dan konsentrasi 30% ekstrak batang serai. 



 
Grafik Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Batang Serai terhadap Persentase Mortalitas Larva Spodoptera litura Fab. 

 Grafik menunjukkan semakin tinggi pemberian konsentrasi ekstrak batang serai maka 

persentase mortalitas ulat gerayak semakin besar. Adapun konsentrasi ekstrak batang serai 

yang diaplikasikan pada ulat gerayak paling efektif dalam membunuh ulat yaitu pada 

konsentrasi ekstrak batang serai 20% (K3) dan 30% (K5) dengan persentase mortalitas 

sebesar 81,25%. Persentase mortalitas ulat gerayak terendah ditunjukkan pada perlakuan 

kontrol (K0) ekstrak batang serai dengan persentase mortalitas sebesar 27,50%. 

 Tabel 1. menunjukkan konsentrasi 20% dan 30% ekstrak batang serai mempunyai 

persentase mortalitas tertinggi yaitu sekitar 81,25%. Selanjutnya diikuti dengan konsentrasi 

25% ekstrak batang serai dengan mortalitas ulat gerayak sebesar 71,50%. Hal ini diduga 

disebabkan oleh kandungan senyawa aktif ekstrak batang serai yang cukup efektif dalam 

mengendalikan hama ulat gerayak. Kandungan senyawa yang terkandung pada batang serai 

yaitu minyak atsiri yang terdiri atas senyawa sitronella, sitral, geraniol, mirsena, nerol, 

farmesol, methyl, heptenol, dan dipentena (Meliya, 2017.). 

 Rizal dan Molide (2009), menyatakan kandungan utama dari minyak atsiri serai 

adalah geraniol, sitronella, dan metil heptanol yang bersifat repellent (penolak) terhadap 

serangga. Kandungan yang paling besar pada minyak atsiri yaitu senyawa geraniol sekitar 35-

40% dan senyawa sitronella sebesar 35%. Senyawa yang paling banyak berperan dalam 

mengendalikan hama ulat gerayak yaitu senyawa sitronella. Menurut Setiawati dkk., (2008) 

senyawa sitronella merupakan senyawa yang bersifat racun kontak yang dapat menyebabkan 

dehidrasi sehingga serangga akan mengalami kehilangan cairan tubuh secara terus-menerus 

dan menyebabkan kematian pada serangga. 

 Adapun persentase mortalitas ulat gerayak pada perlakuan konsentrasi 25% ekstrak 

batang serai sebesar 71,50% sedikit lebih rendah dibandingkan dengan persentase mortalitas 

ulat gerayak pada perlakuan konsentrasi 20% yaitu sebesar 81,25%. Hal ini diduga 

disebabkan saat aplikasi menggunakan instar ulat yang tidak seragam. Ada indikasi pada 

perlakuan konsentrasi 25% ekstrak batang serai menggunakan instar 4 sehingga kemungkinan 

kondisi fisik ulat pada perlakuan konsentrasi 25% lebih tahan dibandingkan dengan ulat yang 

ada pada perlakuan konsentrasi 20%.    

 Konsentrasi ekstrak batang serai 10% dan 15% menghasilkan persentase mortalitas 

ulat gerayak sebesar 31,25% dan 43,75%, serta tidak berbeda nyata  dengan perlakuan 

kontrol dengan persentase mortalitas terendah sebesar 27,50%. Tidak berbedanya perlakuan 

konsentrasi ekstrak batang serai 10% dan 15% dibandingkan dengan perlakuan kontrol, 

diduga adanya perbedaan instar ulat yang digunakan. Ada indikasi juga instar ulat yang 

dipakai pada perlakuan konsentrasi 10% dan 15% ekstrak batang serai adalah instar 2. Hal ini 

menyebabkan kepekaan ulat gerayak pada perlakuan tersebut menjadi sangat peka dan mudah 
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mengalami kematian. Penyebab lain, diduga karena pada waktu pemindahan ulat gerayak dari 

toples ke tanaman menggunakan jari tangan langsung. Oleh sebab itu, ada kemungkinan ulat 

tersebut terpencet, sehingga mengalami gangguan fisik dan mudah mengalami kematian.  

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap persentase mortalitas ulat gerayak yang 

disajikan pada Tabel 1. menunjukkan konsentrasi 20% dan konsentrasi 30% ekstrak batang 

serai cukup efektif dalam mengendalikan hama ulat gerayak dengan persentase mortalitas 

yang sama sebesar 81,25%. Konsentrasi ekstrak batang serai yang direkomendasikan yaitu 

pada perlakuan konsentrasi 20%, karena sudah cukup efektif dalam membunuh ulat gerayak. 

Menurut  Prijono dan Dadang (2008), menyatakan suatu ekstrak dikatakan efektif sebagai 

insektisida apabila menyebabkan kematian pada larva sebesar ≥ 80%. Adapun tingginya 

persentase mortalitas ulat gerayak juga disebabkan oleh jumlah ulat yang diinfestasikan pada 

setiap unit percobaan yang terlalu sedikit yaitu sebanyak 4 ekor ulat pertanamannya, sehingga 

persentase mortalitas pada tiap perlakuan menjadi tinggi. 

Kecepatan Kematian Larva Spodoptera litura Fab. 

 Kecepatan kematian menunjukkan cepat atau lambatnya respon kematian ulat gerayak 

yang diakibatkan oleh pemberian ekstrak batang serai dalam satuan waktu tertentu. 

Pengamatan kecepatan kematian larva Spodoptera litura Fab. dilakukan setiap 3 jam, 6 jam, 

9 jam, 12 jam sampai dengan 48 jam setelah aplikasi. Tabel 2. Menunjukkan perlakuan 

ekstrak batang serai berpengaruh terhadap kecepatan kematian ulat gerayak. 

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi Ekstrak Batang Serai terhadap kecepatan Kematian 

Ulat Gerayak. 

 

Perlakuan 

Populasi 

Awal Ulat 

(Ekor) 

Jumlah Ulat 

yang Mati 

(Ekor) 

Interval 

Kematian 

(Jam) 

 

Kategori 

K0 16 3 18-30 Sedang 

K1 16 2 18-30 Sedang 

K2 16 5 3-15 Cepat 

K3 16 9 3-15 Cepat 

K4 16 8 3-15 Cepat 

K5 16 11 3-15 Cepat 

 Keterangan: K0= kontrol (air suling steril), K1= konsentrasi 10% ekstrak batang serai, K2= konsentrasi 15% 

ekstrak batang serai, K3= konsentrasi 20% ekstrak batang serai, K4= konsentrasi 25% ekstrak batang serai, K5= 

konsentrasi 30% ekstrak batang serai.  

 



 

Grafik Pengaruh Pemberian Ekstrak Batang Serai terhadap Kecepatan kematian Ulat Gerayak (Spodoptera 

litura Fab.). 

 Grafik menunjukkan semakin tinggi pemberian konsentrasi ekstrak batang serai maka 

semakin cepat kematian ulat gerayak. Kecepatan kematian paling cepat ulat gerayak terdapat 

pada perlakuan konsentrasi ekstrak batang serai 20% (K3) dan 30% (K4) dengan kecepatan 

kematian mulai 3 jam setelah aplikasi. Kecepatan kematian paling lambat terdapat pada 

perlakuan kontrol (K0) dan perlakuan konsentrasi 10 % (K1) ekstrak batang serai dengan 

kecepatan kematian ulat gerayak mulai dari 18 jam setelah aplikasi.  

 Kecepatan membunuh ulat gerayak kategori cepat terdapat pada perlakuan 

konsentrasi 30% ekstrak batang serai dengan jumlah kematian 11 ekor ulat dengan interval 

waktu kematian mulai 3-15 jam setelah aplikasi. Selanjutnya diikuti dengan perlakuan 

konsentrasi 20% ekstrak batang serai dengan jumlah kematian yaitu 9 ekor ulat. Konsentrasi 

ekstrak batang serai 25% dan 15% jumlah kematiannya sebesar 8 ekor ulat dan 5 ekor ulat 

gerayak dalam kurun waktu pengamatan 15 jam setelah aplikasi. 

 Kategori kecepatan membunuh sedang terdapat pada perlakuan kontrol dengan 

jumlah ulat yang mati sebesar 3 ekor ulat dengan interval waktu kematian mulai dari 18-30 

jam setelah aplikasi. kemudian diikuti dengan perlakuan konsentrasi 10% ekstrak batang serai 

dengan jumlah kematian 2 ekor ulat. Penyebab terjadinya kematian pada perlakuan kontrol 

diduga ada indikasi ulat gerayak mengalami stress terhadap kondisi lingkungan yang 

diakibatkan oleh ketidak sesuaian lingkungan hidup. 

Intensitas Serangan Larva Spodoptera litura Fab. 

 Intensitas serangan diartikan sebagai suatu derajat kerusakan tanaman yang 

diakibatkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman. Adapun pengamatan intensitas 

serangan dilakukan untuk mengentahui pengaruh dari ekstrak batang serai terhadap aktivitas 

makan dari ulat gerayak. Intensitas serangan dapat dilihat dengan banyaknya jumlah serangan 

pada daun tanaman pakcoy sebagai akibat dari serangan ulat gerayak. Tabel 4.3. menyajikan 

jumlah intensitas serangan larva Spodoptera litura Fab. pada tanaman pakcoy menunjukkan 

adanya pengaruh yang nyata terhadap tiap perlakuan konsentrasi ekstrak batang serai. 

Pengamatan dilakukan sebanyak 4 kali pengamatan mulai dari 6 jam, 12 jam, 24 jam dan 48 

jam setelah aplikasi. 
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Tabel 3. Pengaruh Perlakuan Konsentrasi Ekstrak Batang Serai terhadap Intensitas Serangan 

Ulat Gerayak Setiap 6 jam Pengamatan. 

Perlakuan 
Intensitas Serangan (%) 

 Rata-rata Persentase 
12 24 36 48 

K0 33,24 51,27 55,62 65,39 51,38 a * 

K1 23,88 44,23 56,03 64,15 47,07 ab 

K2 13,97 26,23 33,85 53,04 31,77 ab 

K3 5,51 17,10 20,80 26,88 17,57 c 

K4 12,11 27,75 33,98 41,66 28,88 bc 

K5 8,19 17,69 23,26 25,14 18,57 c 

BNT5% 

 

19,67 

*) Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf nyata 

5%, K0= kontrol (air suling steril), K1= konsentrasi 10% ekstrak batang serai, K2= konsentrasi 15% ekstrak 

batang serai, K3= konsentrasi 20% ekstrak batang serai, K4= konsentrasi 25% ekstrak batang serai, K5= 

konsentrasi 30% ekstrak batang serai.  

 Hasil analisis sidik ragam pada Tabel 3. dapat dilihat persentase intensitas serangan 

ulat gerayak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara perlakuan kontrol (K0) 

dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi ekstrak batang serai 20% (K3), 25% (K4) dan 

30% (K5). Adapun perlakuan konsentrasi 10% dan konsentrasi 15% tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan kontrol. Hal ini diduga disebabkan oleh rendahnya pengaruh bahan aktif 

sitronella dari ekstrak batang serai pada konsentrasi 10% dan 15%, sehingga tidak terlalu 

berpengaruh terhadap penurun intensitas serangan ulat gerayak pada tanaman pakcoy. 

Perlakuan konsentrasi ekstrak batang serai 20% (K3), 25% (K4) dan 30% (K5) intensitas 

serangan tidak berbeda nyata, namun ketiganya berbeda nyata dibandingkan dengan 

perlakuan konsentrasi 10%, 15% dan perlakuan kontrol. Fakta ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak batang serai yang diberikan menyebabkan terjadinya 

penurunan intensitas serangan ulat gerayak. Hal ini diduga disebabkan semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak batang serai, maka kandungan senyawa sitronellanya juga semakin tinggi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hummelbrunner dan Isman (2001), menunjukkan pada 

beberapa jenis minyak esensial kelompok monoterpenoid seperti: sitronella, thymol, dan 

terpineol sangat efektif digunakan sebagai senyawa anti makan (feeding deterrent) terhadap 

larva Spodoptera litura Fab. Kandungan sitronella inilah yang diduga menyebabkan 

penurunan aktivitas makan dari ulat gerayak.   



 
Grafik Pengaruh Pemberian Ekstrak Batang Serai terhadap Intensitas Serangan Ulat Gerayak pada Tanaman 

Pakcoy. 

 Grafik menunjukkan tren peningkatan intensitas serangan ulat gerayak pada tanaman 

pakcoy tiap interval 12 jam pengamatan. Seiring dengan semakin lamanya pengamatan 

intensitas serangan ulat gerayak, nampak jelas intensitas serangan semakin tinggi. Hal ini 

disebabkan adanya akumulasi intensitas serangan dari pengamatan 12 jam sampai dengan 48 

jam setelah aplikasi. Nampak pada perlakuan konsentrasi ekstrak batang serai 20% dan 30% 

memberikan tren perkembangan intensitas serangan ulat gerayak paling rendah. 

 Berdasarkan hasil pengamatan intensitas serangan yang disajikan pada Tabel 4.3. dan 

Gambar 4.4. mulai dari pengamatan 12 jam setelah aplikasi sudah terlihat adanya perbedaan 

persentase intensitas serangan Spodoptera litura Fab. pada tiap perlakuan. Persentase 

intensitas serangan tertinggi terdapat pada kontrol dan perlakuan konsentrasi 10% ekstrak 

batang serai yaitu dengan persentase 33,24% dan 23,88%. Persentase intensitas serangan 

terendah terdapat pada perlakuan  konsentrasi 20% dan 30% ekstrak batang serai yaitu 

sebesar 5,51% dan 8,19%. Rendahnya persentase intensitas serangan ulat gerayak pada 

perlakuan konsentrasi 20% dan 30% diduga disebakan oleh besarnya persentase mortalitas 

pada perlakuan konsentrasi 20% dan 30% ekstrak batang serai. Adapun konsentrasi 15% dan 

25% ekstrak batang serai persentase intensitas serangannya yaitu 13,97% dan 12,11%.  

 Pada pengamatan 24 jam setelah aplikasi persentase intensitas serangan tertinggi 

terdapat pada perlakuan kontrol yaitu 51,27%, sedangkan perlakuan konsentrasi 10% ekstrak 

batang serai mengalami kenaikan intensitas serangan sebesar 44,23%. Intensitas serangan ulat 

gerayak pada perlakuan konsentrasi 15% dan 25% ekstrak batang serai persentase intensitas 

serangan sebesar 26,23% dan 27,75%. Intensitas serangan ulat gerayak pada perlakuan 

konsentrasi 20% tidak berbeda nyata dengan perlakuan konsentrasi 30% ekstrak batang serai 

yaitu sebesar 17,10% dan 17,69%%.  

 Pengamatan 36 jam setelah aplikasi intensitas serangan ulat gerayak menunjukkan 

pada perlakuan kontrol persentase intensitas serangannya tidak berbeda nyata dengan 

konsentrasi 10% ekstrak batang serai yaitu sebesar 55,62% dan 56,03%. Perlakuan 

konsentrasi ekstrak batang serai 15% dan 25%  persentase intensitas serangan ulat gerayak 

pada tanaman pakcoy tidak berbeda nyata dilihat dari persentase yang hampir sama yaitu 

33,85% dan 33,98%, sedangkan konsentrasi 20% dan 30% ekstrak batang serai mengalami 

peningkatan persentase intensitas serangan ulat gerayak seiring dengan bertambahnya waktu 
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pengamatan dengan persentase 20,80% dan 23,26%. Hal ini mengindikasikan pengaruh 

senyawa aktif dari setiap perlakuan ekstrak batang serai semakin berkurang seiring dengan 

bertambahnya waktu pengamatan. 

 Pengamatan ke-48 jam setelah aplikasi tiap perlakuan mengalami peningkatan 

intensitas serangan ulat gerayak dan semakin jelas perbedaan persentase intensitas serangan 

pada kontrol dengan perlakuan konsentrasi ekstrak batang serai yang cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Persentase intesitas serangan tertinggi berada pada 

perlakuan kontrol sebesar 65,39%, selanjutnya diikuti pada perlakuan konsentrasi 10% 

dengan intensitas serangan sebesar 64,15%. Persentase intensitas serangan terendah terdapat 

pada perlakuan konsentrasi 20% dan 30% ekstrak batang serai sebesar 26,88% dan 25,14%. 

Penyebab tingginya persentase intensitas serangan ulat gerayak pada perlakuan 25% 

dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi 20% diduga salah satunya adalah persentase 

mortalitas ulat gerayak pada konsentrasi 20% yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsentrasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan: 

1. Konsentrasi ekstrak batang serai (Cymbopogon citratus L.) yang efektif untuk 

mengendalikan hama ulat gerayak (Spodoptera litura Fab.) yaitu pada konsentrasi 

20% dengan persentase mortalitas ulat gerayak sebesar 81,25%. 

2. Kematian larva Spodoptra litura Fab. paling cepat terdapat pada perlakuan 

konsentrasi ekstrak batang serai 20% dan 30% dengan kecepatan kematian mulai dari 

3 jam setelah aplikasi.  

3. Kecepatan membunuh ulat gerayak yang efektif didapatkan pada perlakuan 

konsentrasi 30% ekstrak batang serai yaitu sebesar 11 ekor ulat dengan interval waktu 

kematian mulai dari 3-15 jam setelah aplikasi. 

4. Intensitas serangan ulat gerayak paling rendah didapatkan pada perlakuan konsentrasi 

20% dan 30% ekstrak batang serai dengan rata-rata persentase intensitas serangan 

sebesar 17,57% dan 18,57%. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang ingin disampaikan yaitu: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh konsentrasi ekstrak batang 

serai untuk mendapatkan konsentrasi yang tepat untuk mengendalikan hama ulat 

gerayak di lapangan. 

2. Perlu memperhatikan keseragaman instar ulat gerayak yang digunakan saat penelitian 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. 

3. Sebelum pengujian ekstrak batang serai yang digunakan sebaiknya perlu dilakukan 

pengujian kandungan bahan aktif untuk mengetahui jumlah senyawa aktif apa saja 

yang terkandung di dalam ekstrak batang serai. 

4. Diperhatikan juga kriteria, varietas batang serai yang digunakan maupun teknik atau 

metode pengambilan ekstrak batang serai untuk mendapatkan ekstrak yang maksimal.  

5. Perlu juga ditambah jumlah ulat yang diinfestasikan ke tanaman yang akan diuji 

karena jumlah ulat menentukan kecil atau besarnya persentase mortalitas saat 

diaplikasikan ekstrak batang serai. 
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