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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa bioinsektisida 

terhadap intensitas serangan ulat grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada tanaman bawang 

merah (Allium ascalonicum L.).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 8 

Perlakuan dan di ulang 3 kali sehingga diperoleh 24 unit percobaan. Perlakuan Penelitian 

meliputi Tanpa Perlakuan (T), Beauveria bassiana (Bb) 14 g/L, Bacillus thuringiensis 

(Bt) 20 g/L, Metharizium anisopliae (Ma) 40 g/L,  kombinasi Metharizium anisopliae 

dan Beauveria bassiana (MBb), Metharizium anisopliae  dan Bacillus thuringiensis 

(MBt), Beauveria bassiana dan  Bacillus thuringiensis (BbBt),  Insektisida Kimia (K) 2 

ml/L. Data Hasil Penelitian dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) yang 

selanjutnya diuji lanjut dengan menggunakan BNJ (Beda Nyata Jujur) pada taraf 5% 

apabila berbeda nyata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian 

bioinsektisida berpengaruh tidak nyata terhadap intensitas serangan hama ulat grayak 

(Spodoptera exigua Hbn.) pada tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) di Desa 

Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Penggunaan kombinasi 

Beuveria bassiana dan Bacillus turingiensis cenderung lebih efektif dalam menekan 

intensitas serangan ulat grayak pada tanaman bawang merah dibandingkan perlakuan 

lainnya. 

Kata Kunci: Bawang Merah, Ulat Grayak, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassianadan 

Metharizium anisopliae 

ABSTRACT 

The study purpose to determine the effect of  several bioinsecticide on attack 

intensity of the Spodoptera exigua Hbn. On shallot (Allium ascalonicum L.). The methode 

used experiment with randomized groups design (RGD) whit 8 treatments and 3 

replications resulted in 24 experimental units.  The treatments were control (T), 

Beauveria bassiana (Bb) 14g/L, Bacillus thuringensis (Bt) 20g/L, Metharizium anisopilae 

(Ma) 40g/L, combination  Metharizium anisopliae dan Beauveria bassiana (MBb), 

Metharizium anisopliae  dan Bacillus thuringiensis (MBt), Beauveria bassiana dan  

Bacillus thuringiensis (BbBt), Insecticides Chemical (K) 2ml/L. Data obtained from the 

experiment were analyzed using analisys of variance (ANOVA) followed by Honestly 

Significance Difference (HSD) at 5 % iflevel of confidence.The results of this study can 

conclude that given bioinsekticide was effect not significant to the attack intensity of 
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Spodoptera exigua Hbn. On shallot (Allium ascalonicum L.) in Senteluk  village 

Batulayar District west Lombok Regency. The using of Beuveria bassianaandBacillus 

turingiensis combine more effective to inhibit the attack intensity of Spodoptera exigua 

Hbn. On shallot than the treatments. 

 

Key words: Shallot, Spodoptera exigua, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana and 

Metharizium anisopliae 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas 

tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi manusia sebagai campuran bumbu 

masak setelah cabe. Selain sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga 

dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk, minyak atsiri, 

bawang goreng bahkan sebagai bahan obat untuk menurunkan kadar kolesterol, 

gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah serta 

memperlancar aliran darah. Sebagai komoditas hortikultura yang banyak 

dikonsumsi masyarakat, potensi pengembangan bawang merah masih terbuka 

lebar tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga luar negeri (Suriani, 

2012). 

Luas panen bawang merah di Indonesia pada tahun 2010 adalah 109.634 

ha dengan produksi 1.048.934 ton, sedangkan perkiraan kebutuhan bawang merah 

untuk tahun 2012-2013 di Indonesia berdasarkan data dirjen pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian (2006) adalah 1.060.820 ton sampai 1.105.112 ton 

(Badan pusat statistik 2011).Pada periode tahun 2010-2014, produksi bawang 

merah mengalami peningkatan 5,74% per tahun dimana pada tahun 2010 

produksinya sebesar 1,05 juta ton kemudian pada tahun 2014 menjadi 1,23 juta 

ton.  Peningkatan produksi tersebut disebabkan oleh meningkatnya luas panen 

sebesar 3,70% per tahun dan produktivitasnya naik 2,00% per tahun. 

Produksi bawang merah di NTB tahun 2014 sebesar 117,51 ribu ton, 

mengalami peningkatan sebanyak 15,88 ribu ton (13,52 persen) dibandingkan 

pada tahun 2013, sehingga produksinya mencapai 133,39 juta ton. Peningkatan 

produksi terjadi di Pulau Sumbawa sebesar 14,72 ribu ton atau sebesar 13,57 
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persen sedangkan di Pulau Lombok mengalami penurunan sebesar 1,17 ribu ton 

atau sebesar 12,88 persen. 

Dalam dekade terakhir ini permintaan bawang merah untuk konsumsi dan 

bibit dalam negeri mengalami peningkatan, sehingga Indonesia harus mengimpor 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mengurangi volume impor, 

peningkatan produksi dan mutu hasil bawang merah senantiasa ditingkatkan. 

Namun demikian, produksi bawang merah masih rendah disebabkan karena 

beberapa kendala budidaya. Salah satu kendala budidaya adalah karena 

kebaradaan hama dan penyakit. 

Keberadaan hama dan penyakit merupakan faktor pembatas usaha tani 

bawang merah. Salah satu hama utama bawang merah adalah ulat bawang 

(Spodoptera exigua Hbn.). Serangan yang cukup berat dari hama ini dapat 

menimbulkan kehilangan hasil hingga 57% (Rukmana, 1994). Pada musim 

kemarau, kehilangan hasil panen akibat serangan ulat bawang dapat mencapai 

100% jika tidak dikendalikan (Moekasan et al., 2000).  

Bawang merah termasuk komoditas bernilai ekonomis tinggi sehingga 

diusahakan dengan cara yang intensif. Hal ini mendorong petani untuk 

menggunakan pestisida sintetis dalam setiap pengendalian hama dan penyakit 

karena petani beranggapan bahwa keberhasilan pengendalian hama dan penyakit 

adalah dengan menggunakan pestisida. Dampak negatif dari pestisida sintetis 

telah dirasakan seperti timbulnya hama dan penyakit yang tahan pestisida tertentu, 

resurgensi maupun eksplorasi hama sekunder. Dirasakan pula bahwa penggunaan 

pestisida tertentu menjadi kurang berdaya guna dan berhasil guna, biaya produksi 

menjadi lebih mahal, pencemaran lingkungan dengan segala akibatnya, tetapi 

masalah hama dan penyakit tidak terpecahkan dengan memuaskan bahkan 

bertambah kompleks (Hadisoeganda et al., 1993). 

Timbulnya masalah-masalah akibat penggunaan pestisida kimia ini 

merangsang penggunaan insektisida non kimia sebagai insektisida yang aman 

bagi lingkungan dengan memanfaatkan senyawa beracun dari tumbuhan, mikroba, 

bakteri ataupun jamur entomopatogen (Untung, 2001). Bioinsektisida merupakan 

salah satu agen hayati berbahan aktif jamur dan bakteri yang potensial untuk 



Crop.Agro.Vol_No_2018 Page 
 

4 

mengendalikan hama tanaman. Pemanfaatan patogen serangga adalah salah satu 

alternatif pengendalian hama secara hayati. Patogen serangga tidak 

mengakibatkan resistensi hama dan aman bagi organisme bukan sasaran, termasuk 

mamalia (Mandal et al., 2003). 

Beberapa jamur entomopatogen yang telah dimanfaatkan untuk 

mengendalikan hama tanaman perkebunan dan sayuran adalah Metarhizium 

anisopliae dan Beauveria bassiana, sedangkan Bacillus thuringensis dari 

golongan bakteri juga sudah banyak dimanfaatkan. Beberapa kelebihan 

bioinsektisida antara lain mempunyai kapasitas reproduksi yang tinggi, siklus 

hidup pendek, dapat membentuk spora tahan lama di alam walaupun dalam 

kondisi yang tidak menguntungkan, relatif aman, bersifat selektif, relatif mudah 

diproduksi dan sangat kecil kemungkinannya terjadi resistensi (Setiawati et al., 

2004). 

Menurut Hajek & St. Leger (1994) dalam Soetopo & Indrayani (2007), 

Salah satu spesies jamur patogen serangga yang potensial sebagai pengendali 

beberapa spesies serangga hama adalah Beauveria bassiana. Cendawan ini 

dilaporkan sebagai agensia hayati yang sangat efektif mengendalikan sejumlah 

spesies serangga hama termasuk rayap, kutu putih dan beberapa jenis kumbang 

(Gillespie, 1988 dalam Soetopo & Indrayani, 2007). Di beberapa negara, 

cendawan ini telah digunakan sebagai bahan aktif bioinsektisida untuk 

mengendalikan sejumlah serangga hama mulai dari tanaman pangan, hias, buah- 

buahan, sayuran, kacang-kacangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. 

Bacillus thuringiensis adalah bahan aktif dari insektisida biologi. 

Insektisida ini dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam pengendalian 

secara terpadu karena efektif terhadap hama sasaran dan relatif aman terhadap 

parasitoid dan predator (Nurdin et al., 1993). 

Berdasarkan penelitian Azis (2017),bahwa Bacillus thuringiensismampu 

menekan populasi dan intensitas serangan hama pengorok daun pada tanaman 

kentang di dataran medium. Bacillus thuringiensisdan Beuveria bassiana lebih 

efektif dalam menekan atau mengurangi intensitas serangan hama ulat grayak 
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pada tanaman kentang dibandingkan dengan menggunakan pestisida kimia 

(Susanti, 2017). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan betapa pentingnya 

bioinsektisida dalam mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia untuk 

mengendalikan hama. Oleh karena itu telah dilakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Beberapa Bioinsektisida terhadap Intensitas Serangan Ulat 

Grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada Tanaman Bawang Merah (Allium 

ascalonicum L.)”. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa 

bioinsektisida terhadap intensitas serangan ulat grayak (Spodoptera exigua Hbn.) 

tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.). 

Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian berikutnya. 

Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu diduga Beuveria bassiana, Metharizium 

anisopliae, Bacillus thuringiensis mampu mengendalikan hama ulat grayak 

(Spodoptera exigua Hbn.) pada tanaman bawang merah. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimental 

yang dilakukan di lapangan. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar 

Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat pada bulan September hingga 

Desember 2017. 

 

 



Crop.Agro.Vol_No_2018 Page 
 

6 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sprayer kapasitas 1 L, 

cangkul, bambu, alat tulis menulis, gunting, tali rafia, ember. Sedangkan bahan-

bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih bawang merah varietas 

Filipina, bioinsektisida Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae, Beauveria 

bassiana, insektisida kimia racun kontak dan lambung (Profenofos), tali rafia, air, 

bambu patok, pupuk NPK, media PDA (Potato Dextrose Agar), media NA, air 

steril, alkohol 70%, kertas label, kertas saring. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 8 perlakuan dan masing-

masing diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 24 unit percobaan. Adapun 

masing-masing perlakuan tersebut adalah: 

T = Tanpa perlakuan Bioinsektida  

K = Insektisida Kimia berbahan aktif Profenofos(2 ml/L) 

Bb =Bioinsektisida Beauveria bassiana (14gr/L) 

Bt = Bioinsektisida Bacillus thuriengensis (20gr/L) 

Ma = Bioinsektisida Metharizium anisopliae (40gr/L) 

MBt = Bioinsektisida Metharizium anisopliae dan Bacillus thuriengensis 

MBb = Bioinsektisida Metharizium anisopliae dan Beauveria bassiana 

BbBt = Bioinsektisida Beauveria bassiana dan Bacillus thuriengensis 

Pelaksanaan Penelitian 

Observasi Lapangan 

 Observasi lokasi untuk penelitian  ini dilakukan pada bulan Agustus 2017, 

di lokasi penanaman bawang merah yang ada di kawasan Senteluk Kecamatan 

Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. 

Menghitung Kerapatan Spora 

 Pengujian kerapatan spora dilakukan di Laboratorium menggunakan 

metode hitung cawan (pengenceran). Prosedurnya adalah ditimbang 1 gr 
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bioinsektisia (Beauveria bassiana, Metarhizium dan Bacillus thuringensis), dan 

dimasukkan kedalam 9 ml air pada test tube. Suspensi jamur dan bakteri 

dikocok/divortex agar bersatu dengan air. Caranya: pengenceran 10
-1 

diperoleh 

dengan memasukkan 1 g sampel ke dalam 9 ml air aquades steril. Pengenceran 

10
2  

diperoleh dengan memasukkan 1 ml sampel dari pengenceran 10
-1 

kedalam 9 

ml air aquades steril dan seterusnya sampai pengenceran ke 10-7 untuk Bacillus 

thuriengensis, 10
-4

 untuk Beauveria bassiana dan 10
-2

 untuk Metharizium 

anisopliae. Setelah itu diinokulasikan sebanyak 0,1 ml hasil pengenceran ke 

permukaan media PDA untuk jamur dan NA untuk bakteri dengan metode tebar, 

kemudian diratakan menggunakan drigalski yang sudah steril sambil memutar-

mutar cawan petri didekat api bunsen. Setelah itu diinkubasi selama 2x24 jam 

kemudian diamati koloni yang tumbuh dan dihitung jumlahnya, jika jumlah 

sporanya lebih rendah dibandingkan dengan yang ada dikemasan maka dosisnya 

harus ditambah (lipatgandakan), dan sebaliknya.  

Persiapan Lahan 

 Lahan percobaan dibersihkan dari gulma dan kotoran dengan 

menggunakan sabit kemudian tanah digemburkan dan diratakan menggunakan 

cangkul. Setelah diratakan, dibuat petak perlakuan berjumlah 24 petak, masing-

masing berukuran 150x300 cm dengan jarak antar petak perlakuan 50 cm. 

Sehingga luas lahan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 1,375 are. 

Pemberian Kode Perlakuan 

 Media tanam yang sudah disiapkan diberikan kode perlakuan sebelum 

melakukan penanaman. Tujuan diberikan kode perlakuan yaitu untuk 

mempermudah melakukan pengamatan. Kode perlakuan dibuat sesuai perlakuan 

yang sudah ada. 

Pemasangan Mulsa 

 Setelah tanah diolah dan dibuat bedengan kemudian pemasangan mulsa 

dilakukan. Mulsa yang digunakan yaitu mulsa plastik berwarna hitam perak. 
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Mulsa yang telah dipasang kemudian diberi lubang sesuai dengan jarak tanam 

yang telah di tentukan. 

Persiapan Bibit 

 Umbi yang digunakan adalah umbi bawang merah Filipina, yang diperoleh 

dari hasil produksi petani di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Umbi bawang 

merah dikupas dari sisa kulit dan daun yang telah mengering serta dipisahkan dari 

kotoran (tanah dan sisa tanaman) yang menempel pada umbi. Hal ini dilakuakan 

untuk menghindari terjadinya gangguan pada proses pertumbuhan. Sehari 

sebelum penanaman, umbi bibit dipotong ujungnya ¼ bagian untuk mempercepat 

munculnya tunas, kemudian diangin-anginkan. 

Penanaman 

Umbi yang sudah disiapkan dibenamkan 1 bibit per lubang pada tanah 

kurang lebih 2-2,5 cm dengan jarak 20x20 cm. Sehingga dalam satu petak 

perlakuan terdapat 105 tanaman bawang merah. 

Penyulaman 

Penyulaman dilakukan apabila terdapat tanaman yang tidak tumbuh 

dengan baik ataupun tanaman mati, penyulaman dilakukan setelah tanaman 

berumur 7 hari setelah tanam. Bibit yang digunakan untuk penyulaman adalah 

bibit cadangan yang sudah disiapkan bersamaan dengan bibit produksi. 

Penyulaman telah dilakukan dengan mencabut tanaman yang tidak tumbuh 

dengan baik dan menggantinya dengan tanaman yang baru dilubang yang sama. 

Penyiangan 

Penyiangan dapat dilakukan apabila terdapat gulma yang tumbuh disekitar 

penanaman dengan cara dicabut menggunakan tangan. 

Pemupukan 

Pemupukan terdiri dari NPK 35 kg/ha yang diberikan setelah penanaman 

dengan cara ditugal didekat lubang tanam kemudian tanah tersebut dibolak-balik 

agar pupuk yang diberikan tercampur rata dengan tanah.  
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Pengairan 

 Tanaman bawang merah membutuhkan air yang tidak berlebihan, 

sehingga penyiraman dilakukan sekali sehari pada umur (1-28 HST). Kemudian 

pada umur selanjutnya disiram sekali dalam dua hari sampai tanaman berumur 70 

HST. Penyiraman dilakukan sampai tanah mencapai kapasitas lapang dengan 

kriteria fisik yaitu tanah lembab dan tidak sampai tergenang. Namun penelitian 

dilakukan pada saat musim hujan sehingga tidak dilakukan pengairan sendiri. 

Aplikasi Bioinsektisida 

 Aplikasi bioinsektisisda diaplikasikan langsung ke tanaman 2 minggu 

setelah tanam. Aplikasi dilakukan pada pagi atau sore hari dengan interval waktu 

7 hari. Pengamatan dimulai dari aplikasi pertama dengan interval waktu 7 hari 

sampai tanaman berumur 1 minggu sebelum panen. 

Penentuan Tanaman Sampel 

 Penentuan tanaman sampel yang akan diamati ditetapkan sebanayak 10% 

dari populasi tanaman per petak. Tanaman sampel ditentukan dengan cara 

Sistematik Random Sampling. 

Panen 

Bawang merah dipanen pada umur 60HST. Kriteria bawang merah yang 

siap dipanen yaitu pangkal daun bila dipegang sudah lemah, 70-80 % daun sudah 

berwarna kuning, umbi lapis terlihat penuh berisi, sebagian umbi terangkat keatas 

permukaan tanah, timbul aroma bawang merah yang khas, timbulnya warna 

merah tua atau keunguan pada umbi dan daun bagian atas mulai rebah. 

Pengamatan 

Variabel pengamatan meliputi intensitas serangan (tingkat kerusakan) 

yang dilakukan dengan mengamati intensitas serangan umum dari hama ulat 

grayak pada tiap-tiap tanaman sampel. Pengamatan dilakukan dengan interval 

waktu pengamatan 7 hari. Intensitas serangan hama atau intensitas kerusakan pada 
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tiap-tiap tanaman bawang merah ditentukan dengan rumus Natawigena, (1989) 

sebagai berikut : 

  
 

 
x 100 % 

Keterangan : 

I :  Intensitas serangan  

n :  Jumlah daun tanaman yang terserang. 

N :  Jumlah daun yang diamati. 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisa menggunakan analisis ragam pada taraf 

nyata 5%. Apabila ada perlakuan yang berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut 

dengan Beda Nyata Jujur (BNJ). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rerata Intensitas Serangan HamaSpodoptera exiguaHbn. 

 Hasil pengamatan tingkat serangan hama ulat grayak (Spodoptera 

exiguaHbn.) pada tanaman bawang merah di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar 

Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini: 

Tabel 4.1. Rerata Intensitas Serangan Hama Ulat Grayak (Spodoptera exigua) 

Perlakuan  Intensitas Serangan Hama Ulat Grayak (Spodoptera exiguaHbn.) (%) 

7 hst 14 hst 21 hst 28 hst 35 hst 42 hst Rata-rata 

M 0,84 12,28 11,97 5,45 3,47 1,95 5,9 

Bb 0,71 18,37 7,2 4,43 4,25 3,14 6,23 

Bt 0,95 5,99 9,07 5,53 4,18 3,2 4,78 

T 0,71 11,65 10,61 5,95 4,4 3,38 6,12 

K 1,13 9,91 10,38 5,12 2,84 2,45 5,3 

MBb 0,87 11,84 7,05 3,8 3,45 3,21 4,94 

MBt 0,71 12,33 9,84 4,3 4,47 3,5 5,74 

BbBt 0,71 4,79 9,95 4,16 2,52 2,66 4,01 

Keterangan : hst= Hari Setelah Tanam, M (Metarhizium anisopliae), Bb (Beuveria bassiana), Bt 

(Bacillus thuringiensis), T (tanpa perlakuan), K (Kimia), MBb (kombinasi 

Metarhizium anisopliae dan Beuveria bassiana), MBt (kombinasi Metarhizium 

anisopliae dan Bacillus thuringiensis), BbBt (kombinasi Beuveria bassiana 

dan Bacillus thuringiensis). 
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Tabel 4.1. menunjukkan bahwa intensitas serangan ulat grayak 

(Spodoptera exigua) dari umur 7–42 hari setelah tanam, baik sebelum aplikasi 

maupun setelah aplikasi insektisida biologi tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyatadiantara semua perlakuan. Pada umur 7 hst tingkat serangan hama ulat 

grayak pada tanaman bawang merah masih rendah berkisar antara 0,71–1,13%. 

Hal ini diduga karena daun tanaman bawang merah masih sedikit. Intensitas 

serangan hama ulat grayak mengalami peningkatan pada umur 14–21 hst. Pada 

umur tanaman 14 hst, terjadi peningkatan intensitas serangan hama berkisar antara 

4,79% pada petak perlakuan kombinasi Beuveria bassiana dan Bacillus 

turingiensis sampai 18, 37% pada petak perlakuan Beuveria bassiana. Pada umur 

tanaman 21 hst, tingkat serangan hama berkisar antara 7,05% pada petak 

perlakuan kombinasi Metarhizium anisopliaedan Beauveria bassianasampai 

11,97% pada petak perlakuan Metarhizium. 

Peningkatan intensitas serangan hama ulat grayak pada umur 14 dan 21 

hari setelah tanam, bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor 

internal diduga yaitu akibat terjadinya peningkatan populasi hama karena 

tersedianya pakan yang lebih banyak, pada umur ini terjadi pertumbuhan vegetatif 

cepat pada tanaman bawang merah. Hal ini sesuai dengan pendapat Herlina 

(2005) dalam Azis (2017) yang menyatakan bahwa, populasi imago meningkat 

pada awal tanam sampai muncul bunga, lalu terus menurun. Peningkatan populasi 

hingga menjelang fase generatif ini karena ketersediaan daun untuk tempat 

bertelur meningkat juga. 

Pada umur 28–42 hst terjadi penurunan intensitas serangan hama 

Spodoptera dari semua perlakuan. Hal ini diduga karena tanaman bawang merah 

memasuki fase generatif sehingga dapat mengakibatkan penurunan populasi di 

pertanaman yang diikuti oleh penurunan intensitas serangan, Penelitian Tina 

Astuti (2017), populasi  Spodoptera exigua menurun dari tanaman berumur 21 –

35 hari setelah tanam, lalu pada umur 42 hst terjadi peningkatan populasi hama 

Spodoptera exigua. Disamping itu karena diduga bionsektisida yang di semprot 

sudah mulai bekerja, karena sifat dari bioinsektisida yang membutuhkan waktu 

beberapa hari untuk mulai bekerja. Meurut Herlinda et al. 2005 dalam Hastuti et 
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al.(2016),lama waktu yang dibutuhkan isolat jamur entomopatogen mulai dari 

infeksi jamur hingga larva dapat mati berkisar 2-10 hari. 

Perkembangan Intensitas Serangan Spodoptera exiguaHbn. 

 Untuk melihat perkembangan hama Spodoptera exigua dari umur tanaman 

7–42 hari setelah tanam dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Tingkat Serangan Spodoptera exigua 

Berdasarkan grafik di atas rata-rata tingkat serangan hama Spodoptera 

yang diperlakukan dengan kombinasi Beuveria bassiana dan Bacillus turingiensis 

cenderung terendah. Hal ini diduga karena insektisida biologi mengandung jamur 

dan bakteri sekaligus. Bakteri Bacillus thuringiensis (Bt) dapat mengendalikan 

hama dengan cara merusak sistem pencernaan. Bt dapat digunakan sebagai 

pestisida karena menghasilkan kristal protein (δ-endotoksin) yang bersifat 

membunuh serangga. Bt-protoksin yang larut dalam usus serangga akan berubah 

menjadi polipeptida yang lebih pendek (27-149 kd) dan bersifat toksin. Toksin 

yang dihasilkan akan berinteraksi dengan sel-sel epithelium pada midgut 

serangga. Sehingga, menyebabkan terbentuknya pori-pori pada sel membran di 

saluran pencernaan dan mengganggu keseimbangan osmotik sel. Terganggunya 
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keseimbangan osmotik akan menyebabkan sel membengkak dan pecah yang 

akhirnya menyebabkan kematian pada serangga (Bahagiawati, 2002). 

Cara kerja jamur Beuveria bassiana (Bb) yaitu akan masuk ke dalam 

tubuh inangnya melalui kutikula atau segmen-segmen larva. Penetrasi Bb dibantu 

dengan tekanan mekanik dan bantuan toksin beuvericin yang dikeluarkan dari 

tubuh cendawan (Herlida et al, 2008). Setelah melakukan penetrasi pada tubuh 

inangnya cendawan ini melakukan perkecambahan yang dapat tumbuh di dalam 

tubuh inangnya. Miselium menyebar melalui hemocoel yang akan menginfeksi 

beberapa organ penting larva yang dapat mengganggu aktivitas dari larva tersebut. 

Ma dkk. (2008) menyebutkan bahwa jalur infeksi Beauveria bassiana dan 

Bacillus thuringiensis berbeda dan terpisah di dalam tubuh larva. Konidia 

Beauveria bassiana menginfeksi dari kutikula dan memasuki hemosoel dan 

mengeluarkan beberapa senyawa protoksin seperti beauverisin, bassianolide dan 

oosporein sedangkan toksin Bacillus thuringiensis menginfeksi melalui 

pencernaan dan mengikat pada reseptror glikoprotein epitel usus serangga, 

mengganggu membrane sitoplasmik dan menyebabkan lisis. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh Costa et al.(2008) bahwa antara Cry1Ac dan Beauveria bassiana 

bekerja secara sendiri-sendiri. 

Secara matematis serangan Spodoptera exigua pada tanaman bawang 

merah yang diaplikasikan dengan kombinasi Beuveria bassiana dan Bacillus 

turingiensis (BbBt) cenderung menunjukkan tingkat serangan yang terendah 

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya, walaupun secara statistik tidak 

berbeda nyata (non signifikan). Hal ini diduga karena beberapa faktor yang terjadi 

di lapangan pada saat penelitian seperti ketinggian tempat, suhu, kelembaban, 

cahaya matahari, curah hujan serta konsentrasi jamur yang digunakan. Intensitas 

hujan yang tinggi pada saat penelitian, menyebabkan konidia jamur dan bakteri 

tercuci oleh air hujan, sehingga daya patogenitas jamur dan bakteri  menurun. 

Heryanto & Suharno (2008) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan di 

Laboratorium terkadang berbeda hasilnya setelah dilakukan di lapangan, salah 

satu alasannya disebabkan oleh turunnya daya patogenitas jamur karena tingkat 
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patogenitas ditentukan oleh berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal 

tergantung pada potensi serangga inang dan lingkungan disekelilingnya. 

Selain itu diduga karena insektisida yang digunakan merupakan racun 

kontak dan lambung, sehingga insektisida ini akan bekerja dengan baik jika 

terkena atau kontak langsung dengan hama sasaran. Sesuai dengan penelitian 

Hartini & Asfawi (2013), racun lambung yang terdapat dalam insektisida, akan  

bekerja jika bagian tanaman yang telah disemprot dimakan oleh hama. Bagian 

tanaman yang termakan itu yang akan sampai di lambung hama, di lambung ini 

kerja racun mulai bereaksi. 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa penggunaan insektisida biologi 

dan pestisida kimia tidak menunjukan perberbedaan yang nyata, namun 

penggunaan agen hayati sebagai insektisida biologilebih baik untuk diaplikasikan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurdin et al. (1993) yang menyatakan bahwa 

insektisida biologidapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam 

pengendalian secara terpadu karena efektif terhadap hama sasaran dan relatif 

aman terhadap parasitoid dan predator. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian bioinsektisida berpengaruh tidak nyata terhadap intensitas 

serangan hama ulat grayak (Spodoptera exigua Hbn.) pada tanaman bawang 

merah di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. 

2. Penggunaan kombinasi Beuveria bassiana dan Bacillus turingiensis 

cenderung lebih efektif dalam menekan intensitas serangan ulat grayak 

(Spodoptera exigua Hbn.) pada tanaman bawang merah dibandingkan 

perlakuan lainnya. 
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Saran 

  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh bioinsektisida 

terhadap intensitas serangan Spodoptera exiguaHbn. pada tanaman bawang merah 

dengan dosisyang lebih tinggi dan tempat yang berbeda. 
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