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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pestisida nabati dari ekstrak 

akar mengkudu (Morinda citrifolia L.) terhadap mortalitas hama ulat daun (Plutella 

xylostella L.) pada tanaman brokoli (Brassica oleracea L.). Penelitian ini telah dilaksanakan 

dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2018 di Laboratorium Proteksi Tanaman Fakultas 

Pertanian Universitas Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental dengan melakukan percobaan secara langsung di laboratorium dan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 25 unit percobaan. Diperoleh hasil 

rata-rata kematian tertinggi yang diakibatkan oleh ekstrak akar mengkudu mencapai 92% 

pada konsentrasi 80%, sedangkan rata-rata terendah mencapai 4% pada kontrol (aquades). 

Kecepatan kematian tertinggi terdapat pada konsentrasi 60% dan 80% dengan interval waktu 

12-72 jam, sedangkan kecepatan kematian terendah terdapat pada kontrol dan konsentrasi 

20% dengan interval waktu 24 jam dan 36-72 jam. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak akar 

mengkudu maka semakin berpengaruh terhadap mortalitas dan kecepatan kematian hama 

ulat daun (Plutella xylostella L.). Rekomendasi konsentrasi yang dianjurkan adalah 

konsentrasi 60% karena mortalitas dan kecepatan kematian sama (tidak signifikan) dengan 

konsentrasi 80%. 

Kata kunci : Brokoli, Efektivitas, Mortalitas, Kecepatan kematian, Morinda citrifolia L., 

Plutella xylostella L. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effectiveness of vegetable pesticides made from 

noni root (Morinda citrifolia L) extract on the mortality of caterpillar leaves pests (Plutella 

xylostella L.) in broccoli plants (Brassica oleracea L.). This research was conducted from 

April to May 2018 at the Plant Protection Laboratory, Faculty of Agriculture, University of 

Mataram. The method used in this study was an experimental method by conducting direct 

laboratorial experiments and applying a complete randomized design (CRD) with 25 

experimental units. The highest average mortality resulted by the Noni root extract reached 
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92% at a concentration of 80%, while the lowest average reached 4% in aquades. The highest 

mortality rate emerged at concentrations of 60% and 80% within 12-72 hours, while the 

lowest mortality one emerged in the control and concentration of 20% within 24 hours and 

36-72 hours. The higher the concentration of Noni root extract, the more affectible it is to 

the mortality and the endurance of leaf caterpillar (Plutella xylostella L.). The 60 % 

concentration is recommended because the mortality and mortality rates are – not 

significantly – the same as the 80% one. 

 

Keywords : Broccoli, Effectiveness, Mortality, Endurance, Morinda citrifolia L., Plutella 

xylostella L. 

 

 

PENDAHULUAN 

Brokoli (Brassica oleracea L. var. italica) merupakan salah satu tanaman sayur dari 

suku kubis-kubisan (Brassicaceae). Tumbuhan ini memiliki batang yang lunak dengan 

warna bunga yang bervariasi sesuai dengan varietasnya seperti warna hijau tua Brassica 

oleracea var. italica cv. Sakata, hijau muda Brassica oleracea var. italica cv. Green 

Mountain, hijau kebiru-biruan Brassica oleracea var. italica cv. Royal Green, dan hijau 

keunguan Brassica oleracea var. italica cv. Green King (Permadani dan Sastrosiswojo, 

1993).  

Brokoli mengandung bermacam-macam zat gizi seperti karbohidrat, protein dan 

mineral serta berbagai vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Brokoli 

mentah mengandung nilai gizi vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, vitamin C, vitamin E, 

vitamin K, folat, fosfor, Magnesium, besi, potassium, dan kalsium. Brokoli dinyatakan dapat 

mengatasi beberapa penyakit salah satunya adalah kanker. 

Tanaman brokoli berasal dari daerah Mediterania dan dibudidayakan sejak masa 

Yunani Kuno. Sayuran ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970. Permintaan terhadap 

brokoli khususnya di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama dari 

restoran-restoran, hotel-hotel dan pasar-pasar modern. Menurut data BPS, permintaan dan 

konsumsi brokoli di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan (BPS 2014). Namun 

tingginya permintaan ini tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas produksi yang 

memadai. Produksi brokoli lokal sangat rendah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Mahkota bunga (curd) yang dimiliki rata-rata berukuran kecil dan tidak sempurna karena 

kultivar yang ditumbuhkan tidak mampu beradaptasi dengan baik di daerah tersebut. 

Produksi brokoli yang rendah juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tanaman seperti 

keadaan tanah, iklim atau cuaca, serta hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman 

secara fisik. Salah satu hama yang mengganggu tanaman brokoli adalah ulat daun (Plutella 

xylostella L.). 

Hama ulat daun Plutella xylostella L. merupakan salah satu jenis hama utama di 

pertanaman brokoli (Dwiran, 2012). Apabila tidak ada tindakan pengendalian, kerusakan 

brokoli oleh hama tersebut dapat meningkat dan hasil panen dapat menurun baik jumlah 

maupun kualitasnya. Stadium yang membahayakan adalah larva (ulat) karena menyerang 

permukaan daun dan melubangi helaian daun. Gejala serangan yang khas adalah daun 

berlubang-lubang seperti jendela yang menerawang dan tinggal urat-urat daunnya saja. 

Akibat serangan hama ini, kehilangan hasil dapat mencapai 58%-100%, terutama di musim 

kemarau.  
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Salah satu cara untuk mengendalikan hama tersebut dapat dilakukan secara mekanis 

maupun kimiawi. Cara mekanis tidak merusak lingkungan akan tetapi tidak efisien dalam 

penggunaan waktu, sedangkan cara kimiawi sangat efektif namun dapat berbahaya dalam 

jangka panjang bagi kesehatan konsumen. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah 

pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida atau racun yang dibuat dari bagian 

tumbuhan seperti akar, daun, bunga, buah dll yang mengandung senyawa bioaktif seperti 

alkaloid, terpenoid, fenolik dan zat kimia lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila 

diaplikasikan tidak akan mempengaruhi tanaman baik proses fotosintesis maupun fisiologis 

tanaman, namun akan berpengaruh terhadap keseimbangan hormon, sistem saraf, 

reproduksi, perilaku berupa penarik, dan sistem pernafasan pada hama. 

Banyak tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida nabati, salah 

satunya adalah tanaman mengkudu (Rukmana, 2002). Mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

merupakan tumbuhan asli Indonesia. Buah mengkudu menghasilkan minyak atsiri, alkaloid, 

saponin, flavonoid, polifenol dan antrakuinon. Kandungan lainnya adalah terpenoid, asam 

askorbat, scolopetin, serotonin, resin, glikosida, eugenol dan proxeronin. Senyawa flavonoid 

dan saponin dapat menimbulkan kelumpuhan pada saraf serta kerusakan pada spirakel yang 

mengakibatkan serangga tidak bisa bernafas dan akhirnya mati. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pestisida nabati dari 

ekstrak akar mengkudu (Morinda citrifolia L.) terhadap mortalitas hama ulat daun (Plutella 

xylostella L.) pada tanaman brokoli (Brassica oleracea L.). 

 

BAHAN DAN METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 

melakukan percobaan secara langsung di laboratorium. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2018. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain timbangan analitik, blender, 

saringan teh, kain saring, pisau, toples plastik, kain kasa, karet gelang, gelas ukur, kertas 

label, sarung tangan, kamera untuk dokumentasi, dan alat tulis-menulis. Sedangkan bahan 

yang digunakan antara lain alumunium foil, kapas, tisu, ekstrak akar mengkudu (Morinda 

citrifolia L.), hama ulat daun (Plutella xylostella L.), pakan hama (daun brokoli) dan 

aquades. 

Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan lima perlakuan konsentrasi yang terdiri atas kontrol (P1), Ekstrak akar mengkudu 

20% (P2), Ekstrak akar mengkudu 40% (P3), Ekstrak akar mengkudu 60% (P4) dan Ekstrak 

akar mengkudu 80% (P5). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali sehingga 

berjumlah 25 unit percobaan. 

Pelaksanaan Penelitian 

Persiapan Hama Ulat Daun (Plutella xylostella L.) 
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Telur hama ulat daun diperoleh dari lahan pertanaman brokoli dan dipindahkan ke 

toples yang telah diberi tisu di dalamnya sebagai media pengembangbiakan hama. Instar 

pertama yang keluar dari telur kemudian dipindahkan ke dalam toples lain dan diberi pakan 

daun brokoli. Instar berikutnya tumbuh hingga instar ke-3. Setelah mencapai larva instar ke-

3, larva diambil lalu digunakan untuk pengujian. 

Penyediaan dan Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Akar Mengkudu 

Akar mengkudu disiapkan sebanyak 1,5 kg atau 1500 g. Akar yang digunakan yaitu 

akar yang diambil dari tanaman dewasa dengan umur sekitar 1 tahun dan tinggi mencapai 6 

meter. Akar dibersihkan dengan menggunakan air bersih yang mengalir, lalu dipotong kecil-

kecil menggunakan pisau yang bersih. Potongan akar mengkudu kemudian diblender dan 

dicampurkan dengan air 1000 ml. Hasil blender kemudian disaring menggunakan penyaring 

(saringan teh) dan dituangkan ke dalam toples. Toples kemudian ditutup menggunakan 

alumunium foil dan disimpan selama 24 jam. Cairan ekstrak yang telah disimpan selama 24 

jam kemudian disaring lagi menggunakan kain saring untuk memperoleh cairan ekstrak 

100% akar mengkudu tanpa ampas (sisa-sisa pengendapan selama 24 jam). Ekstrak akar 

mengkudu yang telah disaring kemudian disiapkan untuk membuat 4 konsentrasi yaitu 

konsentrasi 20% dengan cara mencampurkan 20 ml ekstrak akar mengkudu dan 80 ml 

aquades sehingga berjumlah 100 ml, konsentrasi 40% (pencampuran antara 40 ml ekstrak 

dan 60 ml aquades), konsentrasi 60% (pencampuran antara 60 ml ekstrak dan 40 ml 

aquades), konsentrasi 80% (pencampuran antara 80 ml ekstrak dan 20 ml aquades) dan 

membuat 100 ml aquades sebagai kontrol sehingga berjumlah 5 perlakuan. 

Aplikasi Pestisida Nabati dari Ekstrak Akar Mengkudu  

Aplikasi pestisida nabati dari ekstrak akar mengkudu dilakukan di laboratorium 

dengan menyediakan alat dan bahan seperti toples plastik, kain kasa, karet, ekstrak akar 

mengkudu (Morinda citrifolia L), pakan hama (daun brokoli), dan hama ulat daun (Plutella 

xylostella L.). Hama ulat daun yang telah dikembangbiakan hingga instar 3 kemudian 

diambil sebanyak 5 ulat per toples. Daun brokoli dicelupkan selama 1 menit ke dalam cairan 

ekstrak akar mengkudu dengan konsentrasi yang telah ditentukan (20 % ekstrak akar 

mengkudu, 40% ekstrak akar mengkudu, 60% ekstrak akar mengkudu, 80% ekstrak akar 

mengkudu) dan satu toples untuk kontrol tanpa pestisida nabati (aquades) kemudian 

dimasukkan ke masing-masing toples. Toples kemudian ditutup dengan rapat menggunakan 

kain kasa dan karet yang telah disediakan. 

Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati meliputi mortalitas dan kecepatan kematian hama ulat daun 

pada tanaman brokoli dan dimulai satu hari setelah diaplikasikan sampai salah satu 

perlakuan menunjukkan kematian 100% atau semua larva yang diuji membentuk pupa. 

Persentase mortalitas hama ulat daun dihitung dengan menggunakan rumus (Nasril dan 

Hasnah. 2009): 

%100
N

n
P  

Keterangan: 

P = Persentase mortalitas  

n  = Jumlah serangga yang mati 

N = Jumlah serangga yang diamati  
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Standar atau tolak ukur dalam menentukan efektivitas suatu pestisida nabati untuk 

melihat mortalitas hama ulat daun yaitu: 

0-30 %    = tidak efektif 

31-50 %  = kurang efektif 

51-70 %  = efektif 

71-100 % = sangat efektif 

Sedangkan untuk melihat standar kecepatan kematian dengan cara mengamati ulat 

yang mati dari awal jam pengamatan hingga pengamatan terakhir  dan melihat  jumlah  

kematian  yang  tinggi pada awal-awal pengamatan (Aisyah, 2016) 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan (ANOVA) dan apabila didapatkan hasil 

yang berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut menggunakan BNT 5% untuk melihat adanya 

perbedaan antar perlakuan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mortalitas dan Kecepatan Kematian 

Mortalitas menunjukkan jumlah kematian hama (Plutella xylostella L.) yang 

diakibatkan oleh daya bunuh dari ekstrak akar mengkudu. Hasil pengamatan dan analisis 

menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak akar mengkudu pada berbagai tingkat konsentrasi 

berpengaruh terhadap mortalitas larva P. xylostella yang dapat diihat pada Tabel 1 di bawah 

ini. 

Tabel 1. Jumlah Kematian (Mortalitas) Hama Ulat Daun (Plutella xylostella L.) pada 

Berbagai Perlakuan Ekstrak Akar Mengkudu  

Perlakuan 
 

Populasi Awal 
Jumlah 

Kematian Ulat 

Persentase Mortalitas 

(%) 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

25 

25 

25 

25 

25 

1 

14 

14 

22 

23 

4 a 

56 b 

56 b 

88 c 

92 c 

BNT 5% 25.58 

  
Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 

5% (Uji BNT)  

Ulat daun memiliki kepekaan tubuh atau respon yang berbeda-beda terhadap 

senyawa yang masuk ke dalam tubuhnya (Hidayati, 2009). Instar 1-3 cukup rentan terhadap 

senyawa yang masuk ke dalam tubuhnya dikarenakan tubuh ulat belum cukup kuat dan 

masih memerlukan nutrisi yang banyak dari makanan yang dimakan, sedangan instar 4 

memiliki tubuh yang cukup kuat dan mampu berubah menjadi tahapan perubahan berikutnya 

(pupa). Perbedaan jumlah kematian pada setiap perlakuan yang diberikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. Jumlah kematian terendah terdapat pada perlakuan P1 (kontrol) dengan jumlah 1 
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ulat daun. Perlakuan P2 (20%) dan P3 (40%) memiliki jumlah kematian yang sama yaitu 14 

ulat daun. Perlakuan P4 (60%) memiliki jumlah kematian cukup tinggi yaitu 22 ulat daun. 

Jumlah kematian tertinggi pada perlakuan P5 (80%) dengan jumlah kematian 23 ulat daun 

dari 3 hari pengamatan. Berdasarkan Tabel 4.1. dapat dilihat rata-rata persentase mortalitas 

dengan jumlah kematian terendah terdapat pada perlakuan P1 (kontrol) dengan rata-rata 4% 

kematian ulat daun. Hal ini dikarenakan P1 adalah kontrol (aquadest) yang tidak diberikan 

ekstrak akar mengkudu sehingga 4% kematian ulat kemungkinan diakibatkan oleh fisik ulat 

yang melemah saat proses pemindahan dari toples tempat pembiakkan ke toples uji. Apabila 

dilihat dari ke-4 konsentrasi, jumlah kematian terendah terdapat pada perlakuan P2 (20%) 

dan perlakuan P3 (60%) dengan rata-rata 56% kematian ulat daun. Selain kematian yang 

disebabkan oleh efek dari ekstrak akar mengkudu, rata-rata kematian yang sama pada 

perlakuan P2 dan P3 kemungkinan disebabkan oleh fisik ulat yang melemah saat proses 

pemindahan dari toples tempat pembiakan ke toples uji. Jumlah kematian tertinggi pada 

perlakuan P5 (80%) dengan rata-rata 92% kematian ulat daun dari 3 hari pengamatan. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi (ekstrak akar 

mengkudu) maka semakin tinggi jumlah kematian ulat daun dan konsentrasi yang efektif 

pada perlakuan 2 dan 3 dikarenakan kematian ulat di atas 50% dan konsentrasi paling efektif 

pada perlakuan 4 dan 5 dikarenakan kematian yang tinggi di atas 71% (Aisyah, 2016).  

Hasil uji BNT 5% (Tabel 4.1.) dapat dilihat antara kontrol dengan penambahan setiap 

konsentrasi perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap mortalitas ulat. Namun jika 

dilihat dari analisis, antara perlakuan 20% (P2) dan 40% (P3) tidak signifikan begitu pula 

dengan perlakuan 60% (P4) dan 80% (P5) juga tidak signifikan. Pada perlakuan 20% (P2) 

dan 40% (P3) memiliki pengaruh mortalitas yang sama artinya antara konsentrasi 20% (P2) 

dan 40% (P3)  hasilnya akan tetap sama namun dapat lebih berpengaruh jika ditambah lagi 

konsentrasinya (50% ke atas). Pada konsentrasi 60% (P4) dan 80% (P5) juga berlaku hal 

yang sama, kedua konsentrasi tersebut memiliki pengaruh mortalitas yang sama. Jadi 

konsentrasi yang direkomendasikan untuk hasil dari penelitian ini adalah konsentrasi 60% 

(P4), karena pada konsentrasi yang lebih tinggi (80%) memiliki hasil mortalitas yang sama 

dengan 60% (P4) sehingga penggunaan konsentrasi 80% (P5)  hanya sia-sia saja. 

Kecepatan kematian menunjukkan seberapa cepat daya bunuh dari ekstrak akar 

mengkudu terhadap ulat daun yang diamati dan dihitung setiap 12 jam selama 3 hari 

pengamatan. Hasil pengamatan dan analisis menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak akar 

mengkudu pada berbagai tingkat konsentrasi berpengaruh terhadap kecepatan kematian 

larva P. xylostella yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. di bawah ini. 

Tabel 4.2. Sebaran Waktu Kematian dalam (Jam) Hama Ulat Daun (Plutella xylostella L.) 

pada Berbagai Perlakuan Ekstrak Akar Mengkudu 

Perlakuan 

Persentase 

Kematian 

Ulat Daun 

(%) 

Jam Interval 

Kematian 

(jam) 
Cepat Sedang  Lambat 

12 24 36 48 60 72 

P1 4 0 1 0 0 0 0 24 

P2 56 0 0 2 2 4 6 36-72 

P3 56 0 1 1 7 3 2 24-72 

P4 88 2 1 9 3 4 3 12-72 

P5 92 1 3 5 8 3 3 12-72 

Jumlah 3 6 17 20 14 14  
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Perbedaan kecepatan kematian pada setiap perlakuan yang diberikan yang dihitung 

setiap 12 jam selama 3 hari pengamatan dapat dilihat pada Tabel 4.2. Kecepatan kematian 

terendah dapat dilihat pada jam ke-12 dengan jumlah kematian 3 ulat daun, sedangkan 

kecepatan kematian tertinggi dapat dilihat pada jam ke-48 dengan jumlah kematian 20 ulat 

daun dan terdapat kecepatan kematian yang sama pada jam ke-60 dan 72 dengan jumlah 

kematian 14 ulat daun. Terdapat 3 kategori pada Tabel 4.2 untuk membedakan kecepatan 

kematian berdasarkan jam pada masing-masing perlakuan yaitu kategori cepat, sedang dan 

lambat. Kategori cepat terjadi pada jam ke-12 sampai jam ke-48 dan pada P4 dan P5 

termasuk dalam kategori cepat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ulat yang mati pada jam 

tersebut. Kategori sedang terjadi pada jam ke-36 dan jam ke-48 dan kategori lambat terjadi 

pada jam ke-60 dan jam ke-72.  

Perlakuan 2 sampai dengan perlakuan 5 masuk ke dalam kategori sedang dan 

kategori lambat, khususnya pada P2 yang masuk pada kategori lambat dilihat jumlah ulat 

yang mati lebih banyak daripada perlakuan yang lain, sedangkan pada kategori sedang yang 

paling terlihat terdapat pada P4. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat interval kematian (jam) untuk 

mengetahui perlakuan mana yang paling cepat maupun paling lambat dalam membunuh 

hama ulat daun. Perlakuan 1 (kontrol) dan perlakuan 2 (konsentrasi 20%) memiliki daya 

bunuh paling lambat dengan interval kematian 24 jam dan 36-72 jam, hal ini dikarenakan P1 

adalah kontrol yang berarti tidak ada pengaruh dari ekstrak akar mengkudu, sedangkan P2 

penyebab lambatnya kematian ulat diakibatkan konsentrasi P2 yang paling rendah diantara 

konsentrasi yang lain yaitu 20%. Perlakuan 4 (konsentrasi 60%) dan perlakuan 5 

(konsentrasi 80%) menunjukkan interval kematian yang sama yaitu 12-72 jam, artinya 

perlakuan 4 dan 5 memiliki daya bunuh tercepat yang dapat dilihat dari jam ke-12 sampai 

jam ke-72 selalu ada ulat yang mati. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diartikan bahwa kematian 

tercepat terjadi pada jam ke-48 selama 3 hari pengamatan dan interval kematian tertinggi 

terdapat pada perlakuan 4 (konsenrasi 60%) dan perlakuan 5 (konsentrasi 80%). Mortalitas 

yang tinggi dan efek kematian yang cepat terhadap hama ulat daun menjadi standar bagi 

efektivitas ekstrak akar mengkudu (Setiawati, dkk. 2018). Berdasarkan data mortalitas dan 

kecepatan kematian tersebut dapat dipahami bahwa perlakuan 5 (konsentrasi 80%) 

merupakan perlakuan paling efektif dalam membunuh hama ulat daun, namun berdasarkan 

uji lanjut menggunakan BNT 5% perlakuan 4 (konsentrasi 60%) merupakan konsentrasi 

yang direkomendasikan. Hal ini dikarenakan jumlah kematian dan kecepatan kematian yang 

tidak signifikan dari perlakuan 5 (konsentrasi 80%).   

Konsentrasi tinggi yang terdapat pada ekstrak akar mengkudu mengakibatkan larva 

tidak dapat berkembang dengan baik, akibat dari senyawa toksik yang terdapat dalam 

kandungan akar mengkudu. Apabila larva memakan senyawa aktif tersebut, maka akan 

merusak jaringan saraf pada tubuh larva. Gejala yang terlihat pada ulat daun setelah 

diaplikasikan berupa kematian saat pra pupa dan warna dari ulat daun yang berubah menjadi 

hitam (Gambar 4.1). Hal ini mengindikasikan adanya 2 senyawa yang berperan penting 

dalam menyebabkan kematian hama ulat daun yaitu saponin dan flavonoid yang bersifat 

racun dan antifeedant yang dapat menimbukan kelayuan pada saraf serta kerusakan pada 

spirakel (lubang alami pada ulat) yang mengakibatkan serangga tidak bisa bernafas dan 

akhirnya mati (Rosyidah 2007). 

Kematian saat pra pupa disebabkan adanya zat kimia yang bersifat racun sistemik 

terhadap ulat yaitu saponin. Saponin merupakan glikosida dalam tanaman yang sifatnya 

menyerupai sabun dan dapat larut dalam air. Saponin dapat menurunkan aktivitas enzim 

pencernaan dan penyerapan makanan (Suparjo, 2008). (Novizan, 2002) Mekanisme kerja 

saponin sebagai senyawa toksik yaitu jika daun yang sudah diberi ekstrak termakan oleh ulat 

dapat menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan makanan (racun pencernaan). 
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Saponin yang termakan oleh ulat akan masuk ke dalam tubuh ulat dan merusak permeabilitas 

dari membran sel yang mengakibatkan terjadinya lisis sel. Jika sel lisis (rusak atau pecah) 

maka jaringan-jaringan yang ada pada sel tersebut rusak dan tidak bisa saling berhubungan 

dengan jaringan yang ada pada sel lain. Hal ini akan mengakibatkan metabolisme sel 

berhenti dan larva mati.  

Saponin masuk melalui makanan yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses 

biologi tubuh dan metabolisme zat nutrisi dengan cara menghambat produktivitas kerja 

enzim kimotripsin yang mengakibatkan terganggunya sistem pencernaannya, terhambat 

perkembangannya dan akhirnya mati jika tingkat penghambatan pencernaan relatif tinggi 

(Widodo, 2005). Saponin juga dapat menurunkan aktivitas enzim protease dalam saluran 

pencernaan serta mengganggu penyerapan makanan (Shahabuddin dan Flora Pasaru, 2009). 

Jika dalam proses penyerapan makanan terganggu maka nutrisi yang diperoleh P. xylostella 

hanya sedikit sehingga menyebabkan kematian. Nutrisi yang didapatkan P. xyostella sedikit 

dan dapat menyebabkan kematian. 

 

Gambar 4.1. Gejala perubahan warna ulat menjadi hitam (a), gejala kematian ulat daun saat pra pupa (b) 

Perubahan warna ulat dari hijau menjadi hitam diakibatkan oleh zat kimia yang 

bersifat racun sistemik yang terdapat pada seluruh bagian tanaman  termasuk akar yang 

disebut flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu zat yang dapat digunakan sebagai 

pewarna alami untuk kebutuhan tekstil seperti morindon dan antraquinon. Zat morindon dan 

antraquinon menghasilkan warna coklat dan kuning sedangkan flavonoid menghasikan 

warna hitam sehingga menyebabkan warna ulat berubah menjadi hitam. Flavonoid 

merupakan senyawa yang dapat bertindak sebagai stomach Poisoning atau racun perut, 

sehingga apabila senyawa flavonoid masuk ke dalam tubuh serangga maka akan 

menghambat proses pencernaan dan juga bersifat toksik bagi serangga. Senyawa tersebut 

juga mampu menghambat reseptor perasa pada daerah mulut serangga, sehingga 

menyebabkan serangga tidak mampu mengenali makanannya. Sebagai insektisida nabati, 

flavonoid masuk ke dalam mulut serangga melalui sistem pernapasan yang terdapat di 

permukaan tubuh (spirakel) dan melemahkan sistem saraf serta kerusakan pada sistem 

pernapasan, akibatnya serangga tidak bisa bernapas dan akhirnya mati (Sastrodihardjo 

1979). 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

b a 



Crop’Agro’ Vol… No…2019                                                                                                            12 

 

1. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak akar mengkudu maka semakin tinggi tingkat 

mortalitas dan kecepatan kematian hama ulat daun (Plutella xylostella L.). 

2. Konsentrasi ekstrak akar mengkudu (Morinda citrifolia L.) yang efektif dalam 

membunuh hama ulat daun terdapat pada perlakuan 2 (20%) dan 3 (40%) 

dikarenakan kematian ulat diatas 50%, dan perlakuan yang paling efektif pada 

perlakuan 4 (60%) dan 5 (80%) karena tingkat kematian sangat tinggi di atas 80%. 

3. Rekomendasi konsentrasi yang dianjurkan adalah konsentrasi 60% karena mortalitas 

dan kecepatan kematian sama (tidak signifikan) dengan konsentrasi 80%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu : 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ekstrak akar mengkudu dengan 

konsentrasi di atas 80%. 

2. Perlu juga ditambah pengetahuan tentang zat-zat aktif yang terkandung dalam akar 

mengkudu sebelum dilakukan penelitian selanjutnya. 
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