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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bioinsektisida 
terhadap perkembangan populasi hama ulat grayak (Spodoptera exiguaHbn)pada 
bawang merah (Allium ascalonicum L.).Rancangan Percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 8 Perlakuan dan di ulang 3 kali 
sehingga didapatkan 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. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pemberian bioinsektisida berpengaruh tidak nyata terhadap populasi  serangan 
hama ulat grayak pada tanaman bawang merah di Desa Senteluk Kecamatan 
Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Penggunaan kombinasi Beuveria bassiana 
dan Bacillus turingiensis cenderung lebih efektif dalam menekan populasi 
serangan ulat grayak pada tanaman bawang merah dibandingkan perlakuan 
lainnya. Sedangkan untuk menekan intensitas hama yang paling efektif adalah 
kombinasi  Metharizium anisopliaedanBacillus thuringiensis. 

Kata Kunci: Bawang Merah, Ulat Grayak, Bacillus thuringiensis, Beauveria 
bassiana dan Metharizium anisopliae 

ABSTRACT 

This study aims to determine the use of bioinsecticides on the development 
of the population of grayak caterpillar pest (Spodoptera exigua Hbn) on red onion 
(Allium ascalonicum L.). The experimental design used was Randomized Block 
Design (RBD) with 8 treatments and repeated 3 times so that 24 units of 
experiment were obtained. Research treatments included No Treatment (T), 
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Beauveria bassiana (Bb) 14 g / L, Bacillus thuringiensis (Bt) 20 g / L, 
Metharizium anisopliae (Ma) 40 g / L, a combination of Metharizium anisopliae 
and Beauveria bassiana (MBb), Methariziumanisopliae and Bacillus 
thuringiensis (MBt), Beauveria bassiana and Bacillus thuringiensis (BbBt), 
Chemical Insecticides (K) 2 ml / L. Research Results Data were analyzed using 
analysis of variance (ANOVA) which was further tested using BNJ (Honestly 
Significant Difference) at the level of 5% if significantly different. The results 
showed that the administration of bioinsecticide had no significant effect on the 
population of grayak caterpillar attack on red onion plants in Senteluk Village, 
Batulayar District, and West Lombok Regency. The use of a combination of 
Beuveria bassiana and Bacillus turingiensis tends to be more effective in 
suppressing the population of armyworm attacks on shallots compared to other 
treatments. While to reduce the most effective pest intensity is a combination of 
Metharizium anisopliae and Bacillus thuringiensis 

Keywords: Onion, Armyworm Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana and 
Metharizium anisopliae 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Tanaman Bawang Merah(Allium ascalonicum L) merupakan salah satu 

tanaman hortikultura yang semakin mendapat perhatian baik dari masyarakat 

maupun pemerintah.Hal ini dikarenakan tanaman bawang merah merupakan 

komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi yang sudah sejak lama 

dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia sebagai penyedap masakan 

(Sudaryanto, 2012). 

Masalah utama dalam budidaya bawang merah adalah hama ulat bawang 

Spodoptera exiguaHbn. Hama ini merupakan hama utama di sentra produksi 

bawang merah. Hasil pengkajian Thamrin et al.(2003) di Sulawesi Selatan 

menunjukkan, Spodoptera exiguaHbnmerupakan hama dominan pada pertanaman 

bawang merah. Selanjutnya, Moekasan et al. (2005) melaporkan, kehilangan hasil 

panen akibat serangan ulat bawang dapat mencapai 100% jika tidak dilakukan 

upaya pengendaliankarena hama ini bersifat polifag.Ngengat betina meletakkan 

telur secara berkelompok pada daun bawang ataugulma yang tumbuh di 

sekitarnya. Dalamwaktu 2−3 hari, telur akan menetas danulat masuk ke dalam 

daun bawang untukhidup dan berkembang (Samudra, 2006).Perkembangan dan 
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proses reproduksi Spodoptera exigua Hbndipengaruhi oleh juvenile hormon(JH), 

terutama dalam proses fisiologi (Kim et al, 2008). 

Dalam mengatasi masalah hama Spodoptera exigua Hbn petani Bawang 

merah umumnya menggunakan pestisida kimia organik sintetik ,yang mana 

sebagian besar petani mempunyai kesan bahwa pestisia kimia organik sintetik 

tersebut daya kerjannya cepat,efisien praktis, mudah dan ampuh. Bahkan masih 

ada yang berasumsi tanpa pestisida kimia organik sintetik akan sulit menaikkan 

produktivitas tanaman.Penggunaan pestisida kimia organik sintetik organik secara 

berlebihan dan kurang bijaksana telah disadari merupakan tindakan yang salah 

dan bedampak negatif seperti resistensi serangan hama ,munculnya hama 

sekunder,populasi lingkunganterutama terhadap kesehatan pengguna (petani) dan 

kerugian akibat rusaknya ekosistem yang tak ternilai harganya. 

 Seiring dengan makin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap 

lingkungan dan kesehatan,maka saat ini telah banyak dikembangkan suatu cara 

alternatif untuk mengatasi hama Spodoptera exigua Hbn yang lebih aman dan 

ramah lingkungan.Salah satunya adalah dengan menggunakan beberapa 

bioinsetisida hayati salah satunya adalah Bacillus thuringiensis ,Beuvaria 

bacciana, Metarizium annisopilae. Dengan menggunakan salah satu 

bioinsektisida tersebut diharapkan akan dapat menurunkan tingkat kerusakan 

akibat serangan Spodoptera exigua Hbn. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan 

penelitiantentang” Pemberian Bioinsektisida terhadap perkembangan  

Populasi dan Intensitas Hama Ulat grayak Spodoptera exigua Hbn pada 

tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.). ” 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pemberian beberapa Bioinsektisida terhadap 

perkembangan populasi dan intensitas  hama ulat grayak spodoptera exigua Hbn 

pada tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L). 
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Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif pengendalian ulat  Spodoptera exigua Hbn yang 

efektif dan ramah lingkungan. 

Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan dapat digunakan 

sebagai salah satu alternatif pengendalian ulat  Spodoptera exigua Hbn yang 

efektif dan ramah lingkungan. 

Hipotesis Penelitian 

H0: Diduga pemberian bioinsektisida tidak berpengaruh terhadap perkembangan 

populasi dan intensitas hama ulat Grayak Spodoptera exigua Hbn pada 

tanaman Bawang Merah.( P0≠P1≠P2≠P3≠P4≠P5≠P6≠P7≠P8). 

H1:Diduga pemberian bioinsektisida tidak berpengaruh terhadap perkembangan 

populasi dan intensitas hama ulat Grayak Spodoptera exigua Hbn pada 

tanaman Bawang Merah. ((P0=P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitianini 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 padabulan September hingga 

Desember 2017. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakandalampenelitianiniyaitu sprayer kapasitas 1 L, 

cangkul, bambu, alattulismenulis, gunting, talirafia, ember.Sedangkanbahan-

bahan yang digunakandalampenelitianiniyaitubenihbawangmerahvarietas Filipina, 

bioinsektisidaBacillus thuringiensis, Metarhiziumanisopliae, Beauveriabassiana, 
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insektisida kimia racun kontak dan lambung (Profenofos), talirafia, 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: 

P0= Tanpa perlakuan (sebagai kontrol) 
P1= pestisida kimiaorganik sintetik( Santa cron 520EC) 
P2=Metarrhizium anisopilae(40 g/L) 
P3=Beauveria bassiana (14g/L) 
P4=Bacillus thuringengsis(20g/L) 
P5= Kombinasi Metarrhizium anisopilae dengan Beauveria bassiana 
P6= Kombinasi Metarrhizium anisopilae dengan Bacillus thuringengsis 
P7= Kombinasi Beauveria bassianadengan Bacillus thuringengsis 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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Pengamatan 
Variabel pengamatan meliputi Perhitungan populasi hama dilakukan 

dengan menghitung jumlah individu(Larva) dari hama Spodopteraexigua 

Hbnpada tanaman bawang merah secara langsung pada tanaman sampel. 

Pengamatan dilakukan dengan interval waktu pengamatan 7 hari. 

intensitas serangan (tingkat kerusakan) yang dilakukan dengan mengamati 

intensitas serangan umum dari hama ulat grayak pada tiap-tiap tanaman sampel 

dengan rumus: 

푰 = 퐧
퐍
x 100 % 

Keterangan : 

I :  Intensitasserangan 

n :  Jumlahdauntanaman yang terserang. 

N :  Jumlahdaun yang diamati. 

Analisis Data 
a. Hasil pengamatan akan dianalisis menggunakan analisis of varience 

(ANOVA) pada taraf nyat 5%.Apabila signifikan (berbeda nyata) akan 

dilakukan uji lanjut menggunakan Uji beda nyata(BNJ) pada taraf 5 %. 

b. Hubungan Antara populasi dan intensitas dianalisis  menggunakan 

analisis korelasi dan regresi sederhana. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil pengamatan populasi hama penggorok daun Spodoptera 

exiguaHbndengan menggunakan bioinsektisida pada tanaman bawang merah yang 

telah dilakukan di desa senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok 

Barat dapat di lihat pada tabel dibawah ini: 
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tabel 4.1 rerata populasi hama ulat grayak spodoptera exigua hbn 

Perlakuan Poplasi Spodoptera exigua Hbn 
7 hst 14 hst 21 hst 28 hst 35 hst 42 hst Rata-rata 

P0 1,00 9,33 8,33 8,33 7,00 4,33 6,39 
P1 0,00 3,33 8,33 6,67 4,00 4,67 4,50 
P2 0,33 10,00 4,67 5,33 4,00 3,00 4,56 
P3 0,00 3,67 6,00 6,33 6,33 3,33 4,28 
P4 0,00 6,67 4,33 5,33 5,33 3,33 4,17 
P5 0,33 8,67 4,33 4,00 3,67 3,67 4,11 
P6 0,00 10,33 4,67 4,67 4,33 3,00 4,44 
P7 0,00 7,33 4,33 4,33 2,33 3,33 3,44 

Keterangan: Rentang waktu pengamatan, P0 (tanpa perlakuan),P1 (insektisida kimia), P2 
(Metarhizium anisopliae), P3 (Beuveria bacciana) , P4 (Bacillus thuringengsis), P5 
(Metarhizium anisopliae+ Beuveria bacciana), P6 (Metarhizium anisopliae+ 
Bacillus thuringengsis), P7 (Beuveria bacciana+Bacillus thuringengsis) 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa  populasi hama Spodoptera 

exiguaHbndari pengamatan 7 hst sampai pengamatan 42 hst ,menunjukan 

bahwasemua perlakuan tidak berbeda nyata , secara matematis perlakuan tanpa 

perlakuan rerata populasi yang paling tinggi dibandingkan perlakuan yang lain 

karena agen pengendali hayati yang digunakan selama penelitian memiliki cara 

kerjanya masing-masing sehingga mampu menekan populasi dari hama ulat 

grayak Spodoptera exiguaHbn.Rerata populasi dari Spodoptera exigua Hbndari 

masing-masing perlakuan adalah Metharizium anisopliae sebesar 4,56 ekor/petak  

,Beuveria bacciana sebesar  4,27 ekor/petak  , Bacillus thuringiensis sebesar 4,17 

ekor/petak  Tanpa perlakuan 6,39 ekor/petak,Pestisida kimia organik sintetik 4,50 

ekor/petakMetarhizium anisopliae+ Beuveria bacciana sebesar 

4,11ekor/petak,Metarhizium anisopliae+ Bacillus thuringiensis dengan rerata 

sebesar 4,44  ekor/petak, Beuveria bacciana+Bacillus thuringiensisdengan rerata 

sebesar 3,44 ekor/petak , Berdasarkan rata-rata dari pengamatan pertama dan 

sampai pengamatan ke enam menunjukan bahwa perlakuan BbBt lebih efektif 

dalam menekan populasi hama Spodoptera exiguaHbnpada tanaman bawang 

merah.  

 Pada minggu pertama ( sebelum aplikasi ), terlihat bahwa populasi hama 

ulat grayak Spodoptera exiguaHbnterlihat sangat rendah dari semua perlakuan, 
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akan tetapi pada minggu kedua dan minggu ketiga terlihat bahwa populasi hama 

(setelah pengaplikasian) populasi hama mulai tinggi ,kemudian pada minggu ke 

empat sampai minggu keenam mulai menurun lagi dari semua perlakuan, hal ini 

dikarenakan pada minggu pertama sebelum aplikasi nutrisi atau ketersediaan 

makanan yang belum  mencukupi yaitu daun bawang merah belum  tumbuh 

maksimal sehingga nutrisi untuk pertumbuhan Spodoptera exigua Hbnbelum 

tercukupi. Makanan merupakan sumber gizi yang digunakan oleh serangga untuk 

hidup dan berkembang. Jika makanan tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang 

cukup dan cocok, maka populasi serangga naik dengan cepat (Jumar, 2000). 

Pada umur bawang 35 sampai 42 hari hst  populasi Spodoptera exigua 

Hbnberkurang karena dipengaruhi oleh siklus hidup dari Spodoptera exiguaHbn, 

karena pada umur ini larva sudah banyak yang berubah menjadi pupa dan imago. 

Kemudian dipengaruhi oleh persediaan nutrisi mulai berkurang yaitu 

pertumbuhan daun bawang merah pada umur ini telah berhenti, dan sebagian 

daunnya sudah mulai tua atau kering, Selain itu keadaan cuaca yang kurang 

mendukung juga mempengaruhi kepadatan populasi Spodoptera exiguaHbn, 

berdasarkan pengamatan BMKG kediri NTB Keadaan cuaca pada saat penelitian 

yaitu dengan suhu 24,7℃ dan kelembaban 82%. Jika kondisi cuaca tidak 

menguntungkan atau gerimis besar kemungkinan telur-telur Spodoptera exigua 

Hbnakan jatuh dari daun bawang merah. Perkembangan populasi Spodoptera 

exigua Hbnpada bawang merah lebih tinggi pada musim kemarau dari pada 

musim hujan, karena pada curah hujan yang tinggi menyebabkan menurunnya 

populasi Spodoptera exigua Hbnakibat tercuci oleh hujan serta aktivitas hama ini  

akan menurun ketika hujan turun (Sakinah, 2013). 

Perkembangan Populasi Spodoptera exigua Hbn. 

Untuk melihat perkembangan Populasi hama  Spodoptera exigua dari 

umur tanaman 7–42 hari setelah tanam dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.   Diagram Populasi Hama ulat Grayak (Spodoptera exigua Hbn) 

P0 (tanpa perlakuan),P1 (insektisida kimia), P2 (Metarhizium anisopliae), P3 
(Beuveria bacciana) , P4 (Bacillus thuringensis), P5 (Metarhizium anisopliae+ 
Beuveria bacciana), P6 (Metarhizium anisopliae+ Bacillus thuringengsis), P7 
(Beuveria bacciana+Bacillus thuringensis), 

 

Berdasarkan grafis diatas perlakuan yang menggunakan BbBt cenderung 

lebih efektif dalam menekan populasi hama Spodoptera exiguaHbn, bila 

dibandingkan dengan perlakuan yang dengan rerata 3,44 per ekor. 

 Hal ini disebabkan karena entomopatogen Bacillus thuringiensis 

menghasilkan kristal protein bersifat insekrisidal yang dapat mengganggu 

keseimbangan osmotik sel pada hama tanaman, danBB(Beauveria bacciana) 

memproduksi toksin yang disebut beauvericin ( Kucera dan Samsinakova, 2001). 

Antibiotik ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hemolimfa dan nukleus 

serangga, sehingga mengakibatkan pembengkakan yang disertai pengerasan pada 

serangga yang terinfeksi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Hofle dan Whiteley( 1989) menyatakan Bacillus thuriengiensismengandung 

kristal protein bersifat protoksin yang jika larut dalam pencernaan serangga akan 

menjadi popipeptida pendek yang bersifat toksin. 

Selain secara kontak, Beuveria Bassiana juga dapat menginfeksi serangga 

melalui inokulasi atau kontaminasi pakan. (Broome et al. 1986) menyatakan 

bahwa 37% dari konidia Beuveria Bassianayang dicampurkan kedalam pakan 
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semut api, selenophis richteri, berkecambah didalam saluran pencernaan inangnya 

dalam waktu 72 jam, sedangkan hifanya mampu menembus dinding usus antara 

60-70 jam. Di dalam tubuh inangnya cendawan ini dengan cepat memperbanyak 

diri hingga seluruh jaringan serangga terinfeksi Serangga yang telah terinfeksi 

biasanya Beauveria bacciana biasanya akan berhenti makan, sehingga 

menjadilemah dan kematianya bisa lebih cepat. perlakuan dengan kombinasi 

Metharizium anisopliae dan Beauveria bassiana menunjukan populasi serangan 

cenderung rendah dengan rerata 4,11 ekor/petak dibandingan dengan perlakuan 

Beuveria bassianasecara tunggal.  

Hal ini diduga karena penggunaan agen hayati secara kombinasi lebih 

efektif dibandingkan penggunaansecaratunggal. Walaupun secara pengamatan 

perlakuan BbBt cenderung lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan secara 

tunggal dan kedua agen tersebut kompatibel satu sama lain. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Supriadi dalan Stella et.al (2017),bila penggunan duaatau lebih jenis 

pestisida lebih efektif dalam menurunkan populasi dan intensitas serangan hama 

dari pada penggunaan secara sendiri-sendiri. 

Walaupun secara matematis  perlakuan menggunakan kombinasiBeuveria 

bacciana+Bacillus thuringengsiscenderung lebih efektif dibandingkan dengan 

perlakuan yang lainya,namun hasilnya tetap tidak berbeda nyata (non signifikan 

).Diduga karena beberapa faktor yang terjadi di lapangan pada saat 

penelitian,menyebabkan konidia jamur tercuci oleh air hujan,sehingga daya 

patogenitas jamur menurun. Heryanto dan Suharmo (2008) menyatakan bahwa 

penelitian yang dilakukan di laboratorium terkadang berbeda hasilnya setelah 

dilapangan, salah satu alasanya disebabkan oleh turunya daya patogenitas jamur 

karena tingkat patogenitas jamur ditentukan oleh berbagai fakor seperti faktor 

internal dan faktor eksternal tergantung pada potensi serangan inang dan 

lingkungan di sekelilingnya. Tidak semua konidia jamur entomopatogen 

diaplikasikan berhasil karena mobilitas serangga yang tinggi dan adanya peristiwa 

ganti kulit. Salah satu upaya mengenai hal tersebut ialah dengan menambahkan 

bahan pembawa sebagai pengaman bagi konidia ketika menempel pada integumen 

serangga (Prayogo, 2006). 
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Selain itu racun yang digunakan merupakan racun kontak dan lambung, 

sehingga insektisida ini akan bekerja dengan baik jika terkena atau kontak 

langsung dengan hama sasaran. Untuk jenis racun kontak tidak begitu efektif 

mengendalikan hama yang berpindah-pindah tempat, sedangkan hama ulat grayak 

merupakan hama yang bersifat polifag,yang memiliki inang yang banyak. 

Balitbang (2006), menyatakan bahwa selain menyerang tanaman kedelai ulat 

grayak juga menyerang tanaman jagung, kentang, tembakau, kacang hijau, bayam, 

ubi jalar, kubis dan bawang merah. Racun lambung yang terdapat dalam 

insektisida akan bekerja jika bagian tanaman yang telah di semprot dimakan oleh 

hama. Bagian yang termakan itulah yang akan sampai di lambung hama. 

 

Tabel 4.2Rerata Intensitas Serangan HamaSpodoptera exigua 

Perlakuan 
Intensitas Larva Spodoptera exigua Hbn 

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

P0 0,88 6,54 6,56 5,51 4,92 4,56 4,73 
P1 0,85 7,33 7,84 3,83 3,49 3,52 4,40 
P2 1,05 7,16 9,32 3,04 3,80 2,68 4,43 
P3 0,17 6,37 10,61 4,34 4,14 2,32 5,00 
P4 1,17 9,35 6,62 4,93 4,03 4,68 5,10 
P5 1,05 4,22 9,06 2,47 2,58 4,67 3,93 
P6 0,71 7,45 4,76 3,67 3,04 3,48 3,73 
P7 0,84 8,00 3,52 3,63 4,00 3,43 3,80 

Keterangan: Rentang waktu pengamatan, P0 (tanpa perlakuan),P1 (insektisida kimia), 
P2(Metarhizium anisopliae), P3 (Beuveria bacciana) , P4 (Bacillus thuringengsis), 
P5 (Metarhizium anisopliae+ Beuveria bacciana), P6(Metarhizium anisopliae+ 
Bacillus thuringengsis), P7 (Beuveria bacciana+Bacillus thuringengsis) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa intensitas serangan atau gejala serangan 

hama Spodoptera exigua Hbn pada tanaman bawang merah yang diperlakukan 

dengan bioinsektisida menunjukkan tidak berbeda nyata. Secara statistik memang 

tidak berbeda nyata, tetapi secara matematis yang tertinggi pada perlakuan P4 

yaitu dengan rerata 5,10 % sedangkan yang terendah pada perlakuan P6 yaitu 3,73 

%.Sehingga menunjukkan bahwa perlakuan P6 lebih efektif dalam menekan 

intensitas serangan hama ulat Grayak Spodoptera exigua Hbn dibandingkan 
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dengan perlakuan yang lainnya.Jadi, secara matematis untuk intensitas serangan 

lebih efektif  pada perlakuan P6 yaitu kombinasi MBt. 

Perkembangan Intensitas Serangan Spodoptera exiguaHbn. 

 Untuk melihat perkembangan hama Spodoptera exiguadari umur tanaman 

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

 
              Gambar 3.Rerata Intensitas hama ulat Grayak (Spodoptera exigua Hbn). 

P0 (tanpa perlakuan), P1 (insektisida kimia), P2 (Metarhizium anisopliae), P3 
(Beuveria bacciana) , P4 (Bacillus thuringengsis), P5 (Metarhizium anisopliae+ 
Beuveria bacciana), P6 (Metarhizium anisopliae+Bacillus thuringengsis), 
P7(Beuveria bacciana+Bacillus thuringengsis). 

Berdasarkan grafik di atas rata-rata tingkat serangan hama Spodoptera 

yang diperlakukan dengan kombinasi Metarhizium anisopliae 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. 
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Terganggunya keseimbangan osmotik akan menyebabkan sel membengkak dan 

pecah yang akhirnya menyebabkan kematian pada serangga (Bahagiawati, 2002). 

 Dalam menginfeksi serangga dan akarida konidia Metarizium anisophilae 

berkecambah pada kutikula inang dan melkukan penetrasi dengan enzim 

hidrolisis,lalu dengan tekana  mekanis enzim mengancurkan kulit dengan cara 

lisis.Konidia dengan cepat masuk memperbanyak diri sehingga blastospora segera 

menyalaputi tubuh inang (Ahmad,2006). Namun menururt Soper (1985) dalam 

(Suryadi et.al 2007), propagul miselia akan disebarkan ke seluruh rongga tubuh 

serangga melalui aliran haemoliph, Kematian inang disebabkan oleh konidia 

miselia yang ekstensif sehingga menyebabkan starvasi atau melalui racun yang 

dilepaskan ada saat melalukan penyerangan. (Ahmad, 2006). 

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. 

 

PENUTUP 
KESIMPULAN 

1. Pemberian bioinsektisida berpengaruh tidak nyata terhadap Populasi  hama 

ulat grayak (Spodoptera exiguaHbn.) pada tanaman bawang merah di Desa 

Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. 

2. Perlakuan kombinasi P7 (Beuveria bacciana+Bacillus thuringengsis) 

cenderung lebih  efektif  dari pada bioinsektisidaa lainya dalam menekan 

populasi  hama Ulat Grayak Spodoptera exiguaHbn yaitu dengan rerata 3,44 

ekor/petak , sedangkan pada intensitas hama Spodoptera exigua Hbn yang 

lebih efektif menekan intensitan adalah perlakuan kombinasi 

MBtMetharizium anisopilae dan Bacillus thuringengsis dengan rerata 3,73 % 
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3. Populasi Ulat grayak Spodoptera exigua Hbn tertinggi terdapat pada 

perlakuan (Tanpa Perlakuan) yaitu dengan rerata 6,39 ekor/petak sedangkan 

pada intensitas terdapat pada perlakuan Bacillus thuringengsis yaitu dengan 

rerata 5,10 % 

 

 saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang ingin 

disampaikan adalah Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

bioinsektisida kombinasi antara P7 dan P6 terhadap populasi dan intensitas hama 

Spodoptera exigua Hbn pada tanaman Bawang Merah di musim tanam yang 

berbeda dan di tempat yang berbeda. 
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