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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa bioinsektisida terhadap 

populasi hama Spodoptera exigua Hbn. dan  produksi 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 

P1 Tanpa Perlakuan (T), P2 Insektisida Kimia (K) 2 ml/L , P3 Metharizium anisopliae 

(Ma) 40 g/L, P4 Beauveria bassiana (Bb) 14 g/L, P5 Bacillus thuringiensis (Bt) 20 g/L, 

P6 Metharizium anisopliae dan Beauveria bassiana (MBb), P7 Metharizium anisopliae  

dan Bacillus thuringiensis (MBt), P8 Beauveria bassiana dan  Bacillus thuringiensis 

(BbBt), . 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 populasi hama Spodoptera exigua Hbn. 

dan produksi tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) di Desa Senteluk 

Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Tetapi terdapat kecenderungan 

bahwa populasi Spodoptera exigua Hbn. terendah terjadi pada petak perlakuan P8 

(Beuveria bassiana dan Bacillus thuringiensis) yaitu 3,44 ekor/petak, jumlah 

umbi perumpun tertinggi pada pelakuan P3 (Metarhizium anisopliae) yaitu 7,63 

umbi sedangkan berat umbi segar tertinggi pada perlakuan P4 (Beuveria bassiana) 

yaitu 2,94 kg/petak ( 6,6 ton/ha). 

 

Kata Kunci: Bawang Merah, Spodoptera exigua Hbn., Bacillus thuringiensis, 

Beauveria bassiana dan Metharizium anisopliae 

 

ABSTRACT 

The study purpose to determine the effect of  several bioinsecticide to pest 

population of  Spodoptera exigua Hbn. and the onion (Allium ascalonicum L.) plant 

grow. The methode used experiment with Randomized Complete Blok Design (RCBD) 

whit 8 treatments and 3 replications resulted in 24 experimental units.  The treatments 

were P1 control (T), P2 Insecticides Chemical (K) 2ml/L, P3 Metharizium anisopilae 

(Ma) 40g/L, P4 Beauveria bassiana (Bb) 14g/L, P5 Bacillus thuringensis (Bt) 20g/L, P6 
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Metharizium anisopliae dan Beauveria bassiana (MBb), P7 Metharizium anisopliae  dan 

Bacillus thuringiensis (MBt), P8 Beauveria bassiana dan  Bacillus thuringiensis (BbBt). 

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 

pest population of Spodoptera exigua Hbn. and the onion (Allium ascalonicum L.) plant 

growth in Senteluk  village Batulayar District west Lombok Regency. But there is the 

strength that the population of Spodoptera exigua Hbn. Lowest happen in P8 Beauveria 

bassiana dan  Bacillus thuringiensis (BbBt) treatment that 3,44/field, the number of bulbs 

highest in P3 Metharizium anisopliae  (M) treatment 7,63 bulbs while the weight highest 

on P4 Beauveria bassiana (Bb) treatment that 2,94 kg/field. 

 

Key words: onion, Spodoptera exigua Hbn., Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana 

and Metharizium anisopliae 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Di indonesia, tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) telah lama 

diusahakan oleh petani sebagai usaha tani yang bersifat komersil, dimana seluruh 

hasilnya ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar. Meskipun bawang merah 

bukan merupakan kebutuhan pokok, akan tetapi kebutuhannya hampir tidak dapat 

dihindari oleh konsumen rumah tangga sebagai pelengkap bumbu masak sehari-

hari (Suwandi, 1995). 

Di NTB, produksi bawang merah yaitu 8-11 ton/ha (BPS Produksi 

Tanaman Hortikultura, 2016). Sedangkan untuk  produksi bawang merah varietas 

Filipina dapat mencapai 11-15 ton/ha. Akhir-akhir ini, produksi bawang merah 

mengalami penurunan. Penyebab utama penurunan produksi bawang merah 

adalah karena hujan yang berkepanjangan dan serangan hama penyakit (Zuraya, 

2013). Keberadaan hama dan penyakit merupan faktor pembatas usaha tani 

bawang merah. Salah satu hama yang banyak menyerang 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 dkk, 2000). Beberapa 

tehnik yang biasa dilakukan petani untuk meningkatkan produksi bawang merah 

antara lain dengan menggunakan varietas unggul dan pemberian  pupuk secara 

berlebihan   (Rajiman, 2009). Pemberian pupuk dengan dosis tinggi menyebabkan 
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bawang merah menjadi sangat rentan terhadap serangan hama penyakit baik 

sebelum maupun setelah panen. Petani biasanya mengendalikan hama dengan 

menggunakan pestisida kimia organik sintetik dengan frekuensi dan konsentrasi 

tinggi. Dampak negatif dari pestisida kimia organik sintetik 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, 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 organik 

sintetik ini merangsang penggunaan bioinsektisida sebagai insektisida yang aman 

bagi lingkungan dengan memanfaatkan senyawa beracun dari mikroba, ataupun 

jamur entomopatogen (Untung, 2001). Pemanfaatan jamur patogen serangga 

adalah salah satu alternatif pengendalian hama secara hayati. Patogen serangga 

kurang mengakibatkan resistensi hama, dan aman bagi organisme bukan sasaran, 

termasuk mamalia (Mandal dkk,  2003). Selain itu, keefektifan jamur patogen 

dalam mengendalikan berbagai jenis serangga hama sudah tidak diragukan lagi. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam beberapa penelitian dimana jamur patogen 

serangga mampu mengendalikan berbagai jenis serangga hama seperti hama 

perusak pucuk pada tanaman kelapa, Ulat grayak, wereng coklat, wereng hijau, 

penggerek tongkol jagung, penggerek umbi kentang dan penggerek buah kopi. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Beberapa Bioinsektisida Terhadap Populasi Spodoptera exigua 

Hbn. Dan Produksi Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.)”. 

Rumusan Masalah 

Apakah penggunaan beberapa bioinsektisida efektif dalam menurunkan  

populasi Spodoptera exigua Hbn. dan produksi bawang merah (Allium 

ascalonicum L.) ? 
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Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh beberapa bioinsektisida terhadap populasi 

Spodoptera exigua Hbn. dan produksi bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

Hipotesis Penelitian 

H0  : Diduga dengan perlakuan beberapa bioinsektisida tidak mempengaruhi

 populasi Spodoptera exigua Hbn. dan produksi tanaman bawang merah

 (Allium ascalonicum L.) (P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8) 

H1 : Diduga dengan perlakuan beberapa bioinsektisida dapat mempengaruhi

 populasi Spodoptera exigua Hbn. dan produksi tanamn bawang merah

 (Allium ascalonicum L.) (P1≠P2≠P3≠P4≠P5≠P6≠P7≠P8). 

Kegunaan Penelitian 

Sebagai salah satu alternatif cara mengendalikan hama Spodoptera exigua 

Hbn. pada tanaman bawang merah yang ramah lingkungan. 

 

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. 

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 

yang digunakan penelitian ini adalah bibit bawang merah varietas Filipina, mulsa 

plastik hitam perak merek Garuda Kecil, pupuk NPK, insektisida kimia organik 

sintetik Santa Cron 520 EC berbahan aktif Profenofos, agen hayati (B-tox 

berbahan aktif Bacillus thuringensis, Zium Or WP berbahan aktif Metarhizium 

anisopliae dan By –Vii berbahan aktif Beuveria bassiana). 
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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. Penentuan tanaman sampel 

yang akan diamati ditetapkan sebanayak 10% dari populasi tanaman per petak. 

Tanaman sampel ditentukan dengan cara Sistematik Random Sampling. Adapun 

masing-masing perlakuan tersebut adalah: 

P1 (T) = Tanpa perlakuan Bioinsektida  

P2 (K) = Insektisida Kimia berbahan aktif Profenofos(2 ml/L) 

P3 (Ma)=  Metharizium anisopliae (40gr/L) 

P4 (Bb)= Beauveria bassiana (14gr/L) 

P5 (Bt) =  Bacillus thuriengensis (20gr/L) 

P6 (MBt)=  Metharizium anisopliae dan Bacillus thuriengensis 

P7 (MBb)=  Metharizium anisopliae dan Beauveria bassiana 

P8 (BbBt)=  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 

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 
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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. 

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. 

Setelah tanah diolah dan dibuat bedengan kemudian pemasangan mulsa dilakukan. 

Mulsa yang digunakan yaitu mulsa plastik berwarna hitam perak merek garuda 

kecil. 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. 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. 

 



Crop.Agro.Vol_No_2018 Page 
 

7 

Pemeliharaan 

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 dapat dilakukan apabila terdapat gulma yang tumbuh disekitar 

penanaman dengan cara dicabut menggunakan tangan. Pemupukan susulan 

pertama dilakukan pada umur 10-15 HST dan pemupukan susulan kedua 

dilakukan pada umur 30-35 HST. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK 35 kg 

pada luas lahan 1,357 are. Jumlah pupuk yang diberikan per tanaman yaitu 13,8 g 

per tanaman. 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 dilakukan dengan menggunakan B-tox (Bacillus thuringensis), 

Zium or WP (Metarhizium anisopliae), By-Vii (Beuveria bassiana), untuk 

perlakuan kombinasi diaplikasikan secara berturut-turut dan insektisida kimia 

organik sintetik pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tanam dengan interval 

waktu 7 hari. Pada setiap tanaman yang disarankan dengan dosis yang sesuai 

dengan perlakuan diatas. Pengamatan dimulai dari aplikasi pertama dengan 

interval waktu 7 hari sampai tanaman berumur 1 minggu sebelum panen. 

Panen 

Bawang merah dipanen pada umur 60 HST. 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 
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permukaan tanah, timbul aroma bawang merah yang khas, timbulnya warna 

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

Pengamatan 

Populasi Ulat grayak Spodoptera exigua Hbn. 

Pengamatan populasi Ulat grayak Spodoptera exigua Hbn. dilakukan 

dengan teknik sampling dengan sistem perhitungan in-situ yaitu menghitung 

jumlah hama pada tiap tanaman sampel secara langsung. Perhitungan populasi 

hama dilakukan dengan menghitung jumlah individu (Larva) dari hama 

Spodoptera exigua Hbn. pada tanaman bawang merah secara langsung pada 

tanaman sampel. Pengamatan dilakukan dengan interval waktu pengamatan 7 

hari. 

Jumlah Umbi Per rumpun 

Setelah dilakukan pemanenan dihitung jumlah umbi bawang merah per 

rumpun pada tanaman sampel. 

Berat Umbi Segar 

Setelah dilakukan pemanenan ditimbang berat umbi segar bawang merah 

pada tanaman sampel. 

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 

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan bioinsektisida tidak terdapat 

pengaruh yang nyata terhadap populasi hama Spodoptera exigua Hbn., jumlah 

umbi perumpun dan berat umbi segar pada tanaman bawang merah seperti tertera 

pada Tabel di bawah ini: 
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Rerata Populasi Hama Spodoptera exigua Hbn. Dan Jumlah Umbi Perumpun  

Perlakuan Populasi Hama Spodoptera exigua 

Hbn. (ekor/petak) 

Jumlah Umbi 

Perumpun (umbi) 

P1 6,39 6,87 

P2 4,50 6,18 

P3 4,56 7,63 

P4 4,28 6,81 

P5 4,17 6,27 

P6 4,11 7,03 

P7 4,44 6,71 

P8 3,44 6,45 

Keterangan: P1 (T = Tanpa Perlakuan), P2 (K = insektisida Kimiawi), P3 (M = 

Metarhizium anisopliae), P4 (Bb = Beuveria bassiana), P5 (Bt = Bacillus 

thuringiensis),P6 (MBb = Metarhizium anisopliae + Beuveria bassiana), P7 (MBt = 

Metarhizium anisopliae + Bacillus thuringiensis), dan P8 (BbBt = Beuveria bassiana + 

Bacillus thuringiensis) 

Pada Tabel 4.1. menunjukkan populasi hama Spodoptera exigua Hbn. 

terendah pada perlakuan P8 yaitu 3,44 ekor/petak, kemudian perlakuan P6 yaitu 

4,11 ekor/petak dan perlakuan P5 yaitu 4,17 ekor/petak sedangkan populasi 

tertinggi pada perlakuan P1 yaitu 6,39 ekor/petak. Namun dari semua 

perlakuansecara statistik tidak berbeda nyata. Pada jumlah umbi perumpun 

menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan P3 yaitu 7,63 umbi kemudian P6 

yaitu 7,03 umbi sedangkan hasil terendah pada perlakuan P2 yaitu 6,18 umbi. 

Namun dari semua perlakuansecara statistik tidak berbeda nyata. Jumlah umbi 

pada perlakuan P8 yaitu 6,45 umbi tergolong tinggi meskipun ada jumlah yang 

lebih tinggi (P3). Hal ini disebabkankarena jika populasi hama tinggi maka tingkat 

kerusakan yang disebabkan pada tanaman juga akan tinggi sehingga dapat 

menggangu pertumbuhan atau pembentukan umbi. Jumlah umbi perumpun yang 

dihasilkan pada penelitian ini tergolong masih rendah yaitu 7,63 umbi perumpun 

sedangkan jumlah umbi perumpun pada umumnya yaitu 10-15 umbi perumpun. 

Parella (1987) menyatakan bahwa kerusakan daun akibat serangan ulat bawang 

menyebabkan terjadinya penurunan laju fotosintesis sehingga dapat menyebabkan 

penurunan hasil yang signifikan. Pembentukan umbi terjadi pada saat tanaman 
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berumur 28 HST. Pada tahap ini intesitas curah hujan tinggi sehingga 

mempengaruhi efektifitas dari bioinsektisida yang diaplikasikan ke tanaman. 

Pengaplikasian yang dilakukan pada sore hari kemudian malamnya terjadi hujan 

maka bioinsektisida yang diaplikasikan ke tanaman akan tercuci oleh air hujan. 

Selain itu, dipengaruhi juga oleh sifat hama yang berpindah-pindah dari tanaman 

satu ke tanaman lainnya bahkan dari petak satu ke petak lainnya. Inilah yang 

menyebabkan perbedaan antara populasi rendah pada perlakuan P8 (Beuveria 

bassiana + Bacillus thuringiensis) sedangkan untuk jumlah umbi tertinggi pada 

perlakuan P3 (Metarhizium anisopliae).  

Rerata Berat Umbi Segar  

 

Perlakuan Berat Umbi Segar 

(kg/petak) 

Berat Umbi Segar 

(ton/ha) 

P1 2,11 4,7 

P2 1,97 4,4 

P3 2,16 4,7 

P4 2,96 6,6 

P5 2,54 5,6 

P6 2,39 5,31 

P7 2,41 5,35 

P8 2,58 5,7 

Keterangan: P1 (T = Tanpa Perlakuan), P2 (K = insektisida Kimiawi), P3 (M = 

Metarhizium anisopliae), P4 (Bb = Beuveria bassiana), P5 (Bt = Bacillus 

thuringiensis), P6 (MBb = Metarhizium anisopliae + Beuveria bassiana), P7 (MBt 

= Metarhizium anisopliae + Bacillus thuringiensis), dan P8 (BbBt = Beuveria 

bassiana + Bacillus thuringiensis) 

Pada Tabel 4.2. menunjukkan bahwahasil tertinggi terdapat pada 

perlakuan P4 (Beuveria bassiana) yaitu 2,96 kg per petak (6,6 ton/ha) dan berat 

umbi segar terendah terdapat pada perlakuan P2 (kimia) yaitu 1,97 kg per petak    

(4,4 ton/ha) namun berat umbi segar dari semua perlakuan secara statistik tidak 

berbeda nyata.  
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Korelasi antara Populasi Hama Spodoptera exigua Hbn. dengan Berat Umbi 

Segar 

Korelasi antara populasi hama Spodoptera exigua Hbn. dengan berat umbi 

segar tertera pada Tabel dibawah ini: 

Variabel Populasi Spodoptera 

exigua Hbn. 

Berat Umbi Segar 

Populasi Spodoptera 

exigua Hbn. 

1 -0,5 

Berat Umbi Segar -0,5 1 

 

Pada tabel 4.3. terjadi korelasi negatif antara populasi Spodoptera exigua 

Hbn. dengan berat umbi segar yaitu sebesar -0,5. Artinya kedua variabel 

mempunyai hubungan negatif tetapi tidak searah. Tidak searah maksudnya  jika 

populasi Spodoptera exigua Hbn. tinggi maka berat umbi segar menjadi rendah, 

begitu juga sebaliknya jika populasi Spodoptera exigua Hbn. rendah maka berat 

umbi segar menjadi tinggi. Berat umbi segar varietas Filipina dari semua 

perlakuan menunjukkan hasil yang relatif rendah yaitu 4,4–6,6 ton/ha 

dibandingkan dengan produksi bawang merah varietas Filipina pada umumnya 

dapat mencapai 11-15 ton/ha. Selain dipengaruhi oleh populasi hama, berat umbi 

juga dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, suhu, dan kelembaban yang tinggi 

pada waktu penanaman. Sesuai dengan data yang diperoleh dari BMKG Lombok 

Barat bahwa pada bulan Oktober 2017 intensitas curah hujan tinggi yaitu 252 

mm/bln, suhu 27,4 
0
C, dan kelembabannya 82 %. Sedangkan curah hujan, suhu, 

dan kelembaban yang dikehendaki untuk pertumbuhan tanaman bawang merah 

yaitu 208 mm/bln, 23 
0
C, dan 80 %. Intensitas hujan yang cukup tinggi 

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman bawang merah kurang 

baik. Faktor perkembangan serta pertumbuhan tanaman yang kurang baik juga 

dapat meningkatkan resiko kerusakan tanaman. Daun yang memiliki serat yang 

lebih sedikit akan memiliki berat kering yang relatif lebih rendah. Kandungan 

serat tanaman yang sedikit diakibatkan oleh kurang optimalnya proses fotosintesis 

yang terjadi pada tanaman, sehingga tanaman akan mengalami kehilangan bobot 
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berat segar yang cukup tinggi akibat akumulasi fotosintat yang rendah pada sel 

tanaman. Sesuai dengan hasil penelitian (Rosliani dkk, 2002) bahwa waktu tanam 

Oktober sangat menentukan pertumbuhan dan hasil umbi bawang merah yang 

mana pertumbuhan dan hasil umbi tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan 

curah hujan yang tinggi sehingga ketersediaan air yang berlebihan dapat 

menghambat proses fotosintesis untuk pertumbuhan tanaman.  

Faktor lain yang mempengaruhi produksi bawang merah yaitu terserang 

penyakit layu Fusarium sp.. Tanaman bawang merah terserang penyakit layu 

Fusarium sp. pada umur 42 HST, yang menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh 

dengan sempurna, karena bagian umbi atau pangkal umbi terserang cendawan 

fusarium, yang lama kelamaan umbi tersebut akan membusuk. Penyebab penyakit 

layu pada tanaman bawang merah adalah Fusarium oxysporum f.sp.cepae dan 

Fusarium solani (Kuruppu, 1999; Semangun, 2000; Syaffiari, 2000). F. oxysforum 

umumnya menyerang bagian pembuluh dijaringan akar dan melakukan penetrasi 

pada pangkal batang. Gejala penyakit biasanya muncul setelah pertengahan 

musim tanam dan berlanjut sampai panen dengan gejala busuk di penyimpanan. 

Penyebaran penyakit dapat meluas dengan cepat terutama pada tanah yang 

ditanami bawang merah secara terus menerus. 

Gejala awal penyakit layu ditandai dengan daun berwarna kuning, terpilin 

dan kerdil.Jika tanaman dicabut, akar yang terdapat pada pangkal umbi 

membusuk dan ditumbuhi miselium cendawan patogennya. Lama kelamaan daun-

daun tersebut akan rebah dan akan mengalami kematian jaringan ( Kurrupu, 

1999). Menurut Lukas et al (1985), penetrasi akar juga bisa disebabkan oleh 

nematoda, kemudian cendawan tumbuh memproduksi toksin pada luka tersebut, 

yang akhirnya akan mematikan sel. Gejala awal pada pertanaman akan muncul 

pada umur 2 minggu setelah tanam (MST) apabila penyakit terbawa dari bibit, 

tetapi apabila infeksi terjadi dilapangan gejala muncul pada 4 minggu setelah 

tanam (Duriat et al.,1994). Sehingga dilakukan pemanenan lebih cepat pada umur 

tanaman kurang dari 60 HST karena tanaman terserang penyakit layu Fusarium 

sp. dengan tujuan untuk menghindari resiko gagal panen. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 

Pemberian beberapa bioinsektisida pada tanaman bawang merah tidak 

berpengaruh terhadap populasi Spodoptera exigua Hbn. dan produksi tanaman 

bawang merah (Allium ascalonicum L.). Tetapi terdapat kecenderungan bahwa 

populasi Spodoptera exigua Hbn. terendah terjadi pada petak perlakuan P8 

(Beuveria bassiana dan Bacillus thuringiensis) yaitu 3,44 ekor/petak, jumlah 

umbi perumpun tertinggi pada pelakuan P3 (Metarhizium anisopliae) yaitu 7,63 

umbi sedangkan berat umbi segar tertinggi pada perlakuan P4 (Beuveria bassiana) 

yaitu 2,94 kg/petak ( 6,6 ton/ha). 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada musim tanam yang berbeda 

khususnya untuk hama Spodoptera exigua Hbn. pada tanaman bawang merah. 
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