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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas berbagai konsentrasi ekstrak 
daun kecubung terhadap hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) pada tanaman cabai. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Proteksi Tanaman dan Mikrobiologi Fakultas 
Pertanian Universitas Mataram, mulai pada bulan Februari sampai dengan April 2018. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 5 perlakuan konsentrasi: P0 
(kontrol/aquadest), P1 (ekstrak daun kecubung 15%), P2 (ekstrak daun kecubung 30%), P3 
(ekstrak daun kecubung 45%) dan P4 (ekstrak daun kecubung 60%) yang diuji 
efektivitasnya terhadap hama ulat grayak (Spodoptera litura F.). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari semua konsentrasi ekstrak daun kecubung, konsentrasi P4 
(ekstrak daun kecubung 60%) paling efektif dalam mengendalikan hama ulat grayak 
(Spodoptera litura F.) dengan mortalitas sebesar 58% dan kecepatan kematiannya 0,40 
ekor/6 jam. Konsentrasi P4 (ekstrak daun kecubung 60%) juga mampu menurunkan 
aktivitas makan hama ulat grayak sebesar  29,6% dengan intensitas serangan 21,1%. 
Kata kunci: tanaman cabai, hama ulat grayak, efektivitas, ekstrak daun kecubung 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effectiveness of various concentrations of 
amethyst leaf extract toward armyworm pests (Spodoptera litura F.) on chili plants. This 
research was conducted at the Laboratory of Plant Protection and Microbiology, Faculty of 
Agriculture, University of Mataram, starting from February to April 2018. The method of 
this study was an experimental with a Complete Random Design (CRD) consisting of 5 
concentrations treatments: P0 (control/aquadest), P1 (amethyst leaf extract 15%), P2 
(amethyst leaf extract 30%), P3 (amethyst leaf extract 45%) and P4 (amethyst leaf extract 
60%) were tested for their effectiveness against armyworm pests (Spodoptera litura F.). 
The results of this study showed that  all of concentrations of amethyst leaf extract, P4 
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concentrations (amethyst leaf extract 60%) was the most effective in controlling 
armyworm pests (Spodoptera litura F.) with a mortality of 58% and the mortality rate of 
0.40/6 hours. The concentrations of P4 (amethyst leaf extract 60%) was also able to reduce 
the activity of eating armyworm pests by 29.6% with an attack intensity of 21.1%. 
Keywords: chili plant, armyworm pests, effectiveness, amethyst leaf extract 

 
PENDAHULUAN 

 Cabai merupakan tanaman perdu dari familia terong-terongan yang memiliki nama 

ilmiah Capsicum annum. Cabai berasal dari benua Amerika tepatnya daerah Peru dan 

menyebar ke negara-negara benua Eropa dan Asia termasuk negara Indonesia. Cabai 

mengandung Capsaicin, dihidrokapsaisin, vitamin A, vitamin C, damar, zat warna 

kapsantin, karoten, kapsarubin, zeasantin, kriptosantin, clan lutein (Devi, 2010) 

 Sebagai komoditi sayuran, cabai mempunyai nilai ekonomi yang tinggi 

dibandingkan jenis sayuran lainnya. Cabai mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan 

manusia. Pada umumnya, cabai dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bahan 

penyedap masakan yang dapat memberikan rasa pedas atau hangat sehingga masakan akan 

terasa lebih segar (Tim Bina Karya Tani, 2013). 

 Selain itu cabai juga banyak digunakan untuk terapi kesehatan. Berbagai hasil 

penelitian membuktikan bahwa buah cabai dapat membantu menyembuhkan kejang otot, 

rematik, sakit tenggorokan, alergi, melancarkan sirkulasi darah dalam jantung dan juga 

sebagai obat oles kulit untuk meringankan rasa pegal dan dingin akibat rematik dan encok 

karena bersifat analgesik. Banyaknya khasiat dari cabai disebabkan oleh senyawa 

Capsaicin yang terkandung di dalam buah (Bernardinus dan Wahyu, 2002). 

 Produksi cabai di Indonesia masih rendah dengan rata-rata produksi baru mencapai 

5,5 ton/ha, sedangkan potensi produksinya dapat mencapai 20 ton/ha (Santika, 2006). 

Budidaya tanaman cabai masih banyak mengalami kendala, salah satunya adalah adanya 

serangan hama-penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan pada masa vegetatif maupun 

generatif pertumbuhan tanaman sehingga dapat menurunkan hasil panen. Salah satu hama 

yang dapat merusak tanaman cabai adalah ulat grayak. 

 Ulat grayak (Spodoptera litura F.) merupakan hama utama bagi tanaman cabai. 

Kerugian akibat serangan hama ini dapat mencapai 40%. Ulat grayak menyerang tanaman 

secara serentak dan berkelompok. Serangan berat menyebabkan tanaman rusak karena 

daun dan buah habis dimakan. Menurut Arif (2012) ulat grayak menyerang tanaman saat 

menjelang senja hari dan terus memuncak hingga malam hari. Pada siang hari hama ini 

tidak aktif dan bersembunyi di rerumputan di sekitar tanaman cabai.    
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 Upaya pengendalian hama dapat dilakukan dengan konsep PHT yang menyatukan 

beberapa teknik pengendalian baik fisik, biologi dan kimia. Dalam mengendalikan hama S. 

litura petani umumnya masih menggunakan pestisida organik sintetik karena dianggap 

lebih efektif, hasilnya cepat diketahui dan penerapannya yang relatif mudah. Namun 

penggunaan pestisida organik sintetik yang tidak bijaksana dapat menimbulkan pengaruh 

yang merugikan, seperti timbulnya resistensi hama, resurgensi, terbunuhnya musuh alami 

dan terjadinya pencemaran lingkungan yang sangat berbahaya bagi manusia (Kardinan, 

2001).  

 Salah satu cara mengatasi penggunaan pestisida organik sintetik secara berlebihan 

yaitu dengan menggunakan pestisida nabati yang ramah lingkungan dan dinilai sangat 

ekonomis karena bahan yang digunakan dalam pembutan pestisida nabati mudah diperoleh 

dan biaya yang dibutuhkan relatif murah (Deden, 2017). Penggunaan pestisida nabati 

merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan hama ulat grayak. Pestisida nabati 

relatif mudah didapat, aman terhadap hewan bukan sasaran, dan mudah terurai dialam 

sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Pestisida 

nabati dapat di- peroleh dari berbagai jenis tanaman salah satunya adalah tanaman 

kecubung. 

 Kecubung (Datura metel L.) merupakan tanaman yang beracun namun sering 

dimanfaatkan sebagai obat bius, antitusif, bronkodilator, halusinogen, hingga pestisida 

alami (Irma, 2017). Kecubung berpotensi sebagai pestisida alami atau sering disebut 

sebagai pestisida nabati, karena kandungan senyawa alkaloid dan steroid yang dapat 

menghambat dan menghentikan pertumbuhan serangga. Bagian tanaman kecubung yang 

dapat dijadikan sebagai pestisida nabati adalah akar, daun, bunga dan biji yang dibuat 

dalam bentuk ekstrak. Mengingat informasi tentang pestisida nabati tanaman kecubung 

masih sangat terbatas, maka dilakukan penelitian tentang Uji Efektivitas Berbagai 

Konsentrasi Ekstrak Daun Kecubung Terhadap Hama Ulat Grayak (Spodoptera litura F.) 

Pada Tanaman Cabai (Capsicum Annum L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas berbagai konsentrasi ekstrak daun kecubung terhadap hama ulat grayak 

(Spodoptera litura F.) pada tanaman cabai. 



4 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 

melakukan percobaan di Laboratorium. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Proteksi Tanaman dan Mikrobiologi 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Penelitian dimulai pada bulan Februari sampai 

dengan April 2018.  

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, saringan, ember, gunting, 

handsprayer, timbangan analitik, kain kasa, nampan plastik, pinset, toples plastik, gelas 

ukur, pipet ukur, spatula, kertas label, beaker glass, erlenmeyer, corong, karet gelang, 

kamera, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kecubung, 

daun cabai, ulat grayak (Spodoptera litura F.), pakan (pembiakan), kapas, madu, dan 

aquadest. 

Rancangan Percobaan 

 Percobaan ini dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri atas 5 perlakuan konsentrasi: P0 (kontrol/aquadest), P1 (ekstrak daun 

kecubung 15%), P2 (ekstrak daun kecubung 30%), P3 (ekstrak daun kecubung 45%), dan 

P4 (ekstrak daun kecubung 60%). Masing-masing perlakuan diulang 5 kali sehingga 

diperoleh 25 unit percobaan. 

Pelaksanaan Penelitian 

 Penyiapan Serangga uji Spodoptera litura F. 

 Larva S. litura yang diperoleh dari lahan pertanaman dipelihara dalam wadah 

plastik atau toples. Larva S. litura yang dipelihara di dalam toples diberi pakan dan di 

dalam toples diletakkan juga kain kasa sebagai tempat peletakan telur. Toples kemudian 

ditutup menggunakan kain kasa dan pakan diganti setiap 1 hari sekali.  Saat larva S. litura 

telah menjadi pupa, pupa diletakkan dalam wadah toples lain yang lebih besar dan 

beralaskan kain kasa. Pupa yang telah menjadi imago (ngengat) diberi pakan madu yang 

diserapkan pada kapas. Apabila sudah menghasilkan telur, maka telur segera dipindah ke 

toples lain. Perkembangan larva diikuti setiap hari dan sebagian larva yang siap berganti 

kulit menjadi instar ketiga diletakkan dalam toples terpisah dari larva-larva lain. Larva 

instar ketiga dipelihara dan digunakan untuk pengujian.  
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 Penyiapan Pestisida Nabati  

 Daun kecubung diekstrak dengan menggunakan metode Yoshishara et al. (1980) 

dalam Herwita (2015). Sebanyak 1500 g daun kecubung segar dipotong kecil, diblender 

dalam 400 ml aquadest sampai membentuk bubur, kemudian dimasukkan ke dalam beaker 

glass berisi 600 ml aquadest panas (suhu 1000C). Campuran dibiarkan selama 48 jam agar 

seluruh senyawa kimia yang larut dalam air terambil. Air rendaman yang berwarna coklat 

kehitaman diperas dan disaring dengan kertas saring. Saringan yang diperoleh dianggap 

sebagai ekstrak dasar (master solution) yang siap diuji tingkat efektivitasnya.  

 Aplikasi Pestisida Nabati  

 Aplikasi pestisida nabati ekstrak daun kecubung dilakukan terhadap 10 ekor 

serangga uji dengan menyemprotkan masing-masing konsentrasi ekstrak tersebut terhadap 

serangga uji dan pakannya. Selanjutnya ulat grayak yang telah disemprot dengan ekstrak 

daun kecubung sesuai dengan perlakuan dibiarkan dan diamati reaksi dari pestisida nabati 

ekstrak daun kecubung tersebut terhadap ulat grayak (Spodoptera litura F.).  

Parameter Pengamatan 

 Parameter yang diamati meliputi gejala, mortalitas, kecepatan kematian, penurunan 

aktvitas makan (tingkat palatabilitas) dan intensitas serangan hama ulat grayak 

(Spodoptera litura F.). 

1. Presentase mortalitas hama ulat grayak dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

     P = X  x 100% 
            Y 

Keterangan:  

P = persentase kematian S.litura 

X = jumlah S.litura yang mati  

Y = jumlah S. litura yang diuji  

2. Kecepatan kematian hama ulat grayak dihitung dengan rumus: 

 V= T1N1+T2N2+T3N3+.......TnNn = ekor/jam 
         n 

Keterangan: 

V = Kecepatan kematian 

T = Waktu pengamatan ke- 

N = Jumlah serangga yang mati 

n = Jumlah serangga yang diujikan 
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  3. Persentase penurunan aktivitas makan hama ulat grayak dihitung dengan rumus 

 sebagai berikut: 

  P = 1-(T/C) x 100% 

Keterangan: 

P = Persentase penurunan aktivitas makan 

T = Bobot pakan yang dimakan dari perlakuan 

C = Bobot pakan yang dimakan dari kontrol  

3. Intensitas serangan hama ulat grayak dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

IS =
(n	x	v)
(Z	x	N) 푥	100% 

Keterangan :  IS = Intensitas Serangan (%) 

N = Jumlah daun yang diamati 

Z = Nilai skala tertinggi yang telah ditetapkan 

n = Jumlah daun rusak tiap kategori serangan 

v = Nilai skala dari tiap kategori serangan 
 

Nilai skala untuk tiap-tiap kategori serangan hama 

Skala Nilai 
0 tidak terdapat kerusakan pada daun 
1 terdapat kerusakan dari 0 – 20% 
3 terdapat kerusakan dari 20 – 40% 
5 terdapat kerusakan dari 40 – 60% 
7 terdapat kerusakan dari 60 – 80% 
9 terdapat kerusakan lebih dari 80% 

 
Analisis Data  

 Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan sidik ragam analysis of 

variance (ANOVA). Jika ada perlakuan yang berbeda nyata maka diuji lanjut 

menggunakan DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf nyata 5%.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pengaplikasian ekstrak daun kecubung dengan berbagai konsentrasi memberikan 

pengaruh terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura F.). Gejala yang ditimbulkan 

pada saat pengamatan sebelum ulat grayak mengalami kematian yaitu berkurangnya
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keagresifan, pergerakannya menjadi lebih lambat, tubuh larva mengalami penyusutan, 

lebih banyak bersembunyi di bawah daun, berkurangnya nafsu makan, terlihat lebih 

banyak kotoran dan terjadinya perubahan warna tubuh menjadi cokelat kehitaman. 
Mortalitas dan Kecepatan Kematian Spodoptera litura F. 

Tabel 1. Rata-rata persentase mortalitas dan kecepatan kematian hama ulat grayak 
(Spodoptera litura F.) 
Perlakuan Mortalitas (%) Kecepatan Kematian (ekor/6 jam) 

P0 0  d 0,00 d 
P1 12 d 0,07 d 
P2 28 c 0,16 c 
P3 42 b 0,27 b 
P4 58 a 0,40 a 

DMRT 5% 12,2 0,076 
Keteranagn:  Angka-angka dalam suatu kolom yang ditandai dengan  huruf yang  sama  tidak berbeda nyata 

berdasarkan  uji lanjut  DMRT  taraf  5% 

Mortalitas Spodoptera litura F. 

 Tabel 1. menunjukkan bahwa semua perlakuan ekstrak daun kecubung  

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap mortalitas hama ulat grayak (Spodoptera 

litura F.). Dengan semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kecubung  yang diaplikasikan 

ternyata diikuti semakin tingginya mortalitas hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) yang 

ditemukan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepekatan suatu bahan 

kimia akan semakin banyak bahan aktif yang dikandungnya, dengan demikian semakin 

efektif daya bunuhnya. 

  Gambar 1. Mortalitas hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) pada berbaga perlakuan ekstrak daun 
 kecubung.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7

M
or

ta
lit

as
 (%

)

Pengamatan hari ke-

P0
P1
P2
P3
P4



8 
 

 Gambar 1. menunjukkan bahwa pemberian ekstrak  daun kecubung memberikan 

pengaruh terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura F.). Pada perlakuan P0 

(kontrol/aquadest) menunjukkan tidak ada kematian pada ulat grayak. Mortalitas tertinggi 

didapatkan pada perlakuan P4 (ekstrak daun kecubung 60%), sedangkan mortalitas 

terendah didapatkan pada perlakuan P1 (ekstrak daun kecubung 15%). Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat diketahui bahwa perlakuan P4 (ekstrak daun kecubung 60%) lebih efektif 

dalam membunuh hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya.  

Kecepatan Kematain Spodoptera litura F. 

 Tabel 1. menunjukkan bahwa semua perlakuan ekstrak daun kecubung memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap kecepatan kematian hama ulat grayak (Spodoptera litura 

F.). Walaupun beberapa perlakuan menunjukkan tidak signifikan, seperti pada perlakuan 

P0 (kontrol/aquadest) dengan perlakuan P1 (ekstrak daun kecubung 15%) akan tetapi 

secara kuantitas menunjukkan adanya peningkatan kecepatan kematian dengan 

meningkatnya konsentrasi ekstrak daun kecubung. Hal ini disebabkan oleh senyawa aktif 

yang terkandung pada ekstrak daun kecubung  seperti  alkaloid, steroid, flavonoid, fenol, 

dan tanin diduga mampu meracuni dan menghambat metabolisme hama, hingga 

menyebabkan kematian hama. Racun ini bekerja dengan cara menghalangi terjadinya 

respirasi tingkat seluler dalam tubuh serangga sehingga menyebabkan tidak aktifnya 

enzim-enzim yang berada di penghantaran rangsangan melalui sinapsis yang berdampak 

pada kecepatan kematian dari serangga. 

Gambar 2. Kecepatan kematian hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) pada  berbagai perlakuan ekstrak 
     daun kecubung. 
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 Kecepatan kematian menunjukkan jumlah ulat yang mati dalam satuan waktu 

tertentu. Indeks nilai kecepatan kematian tertinggi didapatkan pada perlakuan P4 (ekstrak 

daun kecubung 60%) dan nilai kecepatan kematian terendah didapatkan pada perlakuan P1 

(ekstrak daun kecubung 15%) (Gambar 2). Mortalitas dari hama ulat grayak (Spodoptera 

litura F.) berlangsung lambat dalam hitungan hari, karena kematian paling banyak terjadi 

pada hari ke-5 yang menyebabkan kecepatan kematian dari hama ulat grayak (Spodoptera 

litura F.) relatif lambat. Hal tersebut diduga karena bahan aktif yang terkandung pada daun 

kecubung sangat rendah sehingga menyebabkan reaksi dari pestisida nabati ekstrak daun 

kecubung relatif lambat dalam mengendalikan hama ulat grayak (Spodoptera litura F.). 

Penurunan Aktivitas Makan (Tingkat Palatabilitas) dan Intensitas Serangan 
Spodoptera litura F. 

Tabel 2.  Rata-rata persentase penurunan aktivitas makan dan intensitas serangan hama ulat 
grayak (Spodoptera litura F.)  

Perlakuan Penurunan aktivitas makan (%) Intensitas serangan (%) 

P0    0   d 37,7 a 
P1  6,2  c 29,4 b 
P2 14,2 b  28,1 bc 
P3 26,2 a 25,1 c 
P4 29,6 a 21,1 d 

DMRT 5% 5,48 5,15 
Keterangan:  Angka-angka dalam suatu kolom yang ditandai dengan  huruf yang  sama  tidak berbeda nyata 

berdasarkan  uji lanjut  DMRT  taraf  5% 

Penurunan Aktivitas Makan (Tingkat Palatabilitas) Spodoptera litura F. 

 Tabel 2. menunjukkan bahwa perlakuan P4 (ekstrak daun kecubung 60%) 

memberikan pengaruh yang berbeda dengan perlakuan lainnya. Namun tidak berbeda 

dengan perlakuan P3 (ekstrak daun kecubung 45%). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pada perlakuan P3 (ekstrak daun kecubung 45%) sudah efektif dalam menurunkan 

aktivitas makan dari hama ulat grayak tersebut. Namun secara matematis rata-rata 

penurunan aktivitas makan tertinggi didapatkan pada perlakuan P4 (ekstrak daun kecubung 

60%) yaitu sebesar 29,6%, kemudian diikuti dengan perlakuan P3 (ekstrak daun kecubung 

45%) yaitu sebesar 26,2%, perlakuan P2 (ekstrak daun kecubung 30%) yaitu sebesar 

14,2%, dan rata-rata penurunan aktivitas makan terendah didapatkan pada perlakaun P1 

(ekstrak daun kecubung 15%) yaitu sebesar 6,2% yang dibandingkan dengan perlakuan P0 

(kontrol/aquadest) yang diamati selama 7 hari. Hal ini membuktikan bahawa semakin 
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tinggi konsentrasi ekstrak daun kecubung yang diberikan menyebabkan aktivitas makan 

dari hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) semakin menurun. 

Gambar 3. Penurunan aktivitas makan hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) pada berbagai perlakuan  
     ekstrak daun kecubung. 
 
 Gambar 3. menunjukkan bahwa semua perlakuan ekstrak daun kecubung 

memberikan pengaruh terhadap hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) dengan tingkat 

keefektifan yang berbeda-beda. Penurunan aktivitas makan tertinggi didapatkan pada 

perlakuan P4 (ekstrak daun kecubung 60%) kemudian diikuti oleh perlakuan P3 (ekstrak 

daun kecubung 45%), perlakuan P2 (ekstrak daun kecubung 30%), dan penurunan aktivitas 

makan terendah didapatkan pada perlakuan P1 (ekstrak daun kecubung 15%) yang 

dibandingkan dengan perlakuan P0 (kontrol/aquadest). Berdasarkan gambar di atas, pada 

perlakuan P1 dan P2 terjadi peningkatan aktivitas makan pada beberapa pengamatan jika 

dibandingkan dengan perlakuan P0 (kontrol/aquadest). Pada perlakuan P2 peningkatan 

aktivitas makan terjadi pada pengamatan hari ke-1 dan hari ke-2. Hal tersebut diduga 

karena pada perlakuan P2, bahan aktif yang terkandung dalam ekstrak daun kecubung 

tersebut relatif rendah sehingga belum memberikan pengaruh terhadap hama ulat grayak 

tersebut. Pada perlakuan P1, peningkatan aktivitas makan terjadi pada pengamatan hari ke-

1, hari ke-3 dan hari ke-5. Pada pengamatan hari ke-1 dan hari ke-3, pemberian ekstrak 

daun kecubung dengan konsentrasi 15% tidak memberikan pengaruah terhadap hama ulat 

grayak tersebut. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi yang rendah sehingga reaksi dari 

pestisida nabati ekstrak daun kecubung relatif lambat. Peningkatan aktivitas makan juga 

terjadi pada pengamatan hari ke-5. Hal ini diduga karena pergantian kulit dari hama ulat 
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grayak menjadi instar berikut lebih cepat sehingga aktivitas makannya meningkat. Namun, 

terjadinya peningkatan aktivitas makan dari ulat grayak tersebut juga diikuti dengan 

kematian pada ulat grayak tersebut. Hal ini diduga karena semakin tinggi aktivitas makan 

dari ulat grayak tersebut maka semakin cepat reaksi dari racun yang terkandung dalam 

ekstrak daun kecubung tersebut. 

Intensitas Serangan Spodoptera litura F. 

 Intensitas serangan diamati untuk mengetahui pengaruh perlakuan ekstrak daun 

kecubung terhadap aktivitas hama, ditandai dengan kerusakan pada daun cabai yang 

diserang oleh hama Spodoptera litura F. Tabel 2. menunjukkan bahwa pada perlakuan P4 

(ekstrak daun kecubung 60%) memberikan pengruh yang berbeda terhadap kerusakan daun 

cabai dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Intensitas serangan tertinggi didapatkan 

pada perlakuan P0 (kontrol/aquadest) yaitu sebesar 37,7%. Sedangkan intensitas serangan 

terendah didapatkan pada perlakuan P4 (ekstrak daun kecubung 60%) yaitu sebesar 21,1%. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka semakin 

kecil intensitas serangannya. Namun, sebaliknya semakin kecil konsentrasi yang diberikan 

menunjukkan intensitas serangan yang semakin tinggi. Keadaan ini juga berkaitan 

langsung dengan jumlah hama yang masih hidup pada masing-masing perlakuan. 

Gambar 4.  Intensitas serangan hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) pada berbagai perlakuan ekstrak  
     daun kecubung. 
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 Berdasarkan Gambar 4. dapat diketahui bahwa intensitas serangan tertinggi 

didapatkan pada perlakuan P0 (kontrol/aquadest). Pada perlakuan P0 (kontrol/aquadest) 

intensitas serangan Spodoptera litura F. awalnya rendah pada pengamatan hari ke-1 

kemudian terjadi peningkatan pada pengamatan hari ke-2, namun menurun lagi pada 

pengamatan hari ke-3 kemudian terus meningkat sampai pengamatan hari ke-5, menurun 

lagi pada pengamatan hari ke-6 dan intensitas tertinggi didapatkan pada pengamatan hari 

ke-7. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergantian instar dari hama ulat grayak yang 

menyebabkan intensitas serangan pada setiap pengamatan berbeda-beda. Sedangkan 

intensitas serangan terendah didapatkan pada perlakuan P4 (ekstrak daun kecubung 60%). 

Pada perlakuan P4 intensitas serangan Spodoptera litura F. pada pengamatan hari ke-1 

awalnya rendah kemudian terus meningkat sampai pengamatan hari ke-4 dan mengalami 

penurunan dari pengamatan hari ke-5 sampai pengamatan hari ke-7. Hal tersebut diduga 

karena jumlah hama yang masih hidup pada setiap pengamatan berbeda-beda, sehingga 

intensitas serangan pada setiap pengamatan juga berbeda-beda. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis serta pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Dari semua konsentrasi ekstrak daun kecubung menunjukkan bahwa 

konsentrasi P4 (ekstrak daun kecubung 60%) paling efektif dalam 

mengendalikan hama ulat grayak (Spodoptera litura F). 

2. Konsentrasi P4 (ekstrak daun kecubung 60%) menunjukkan mortalitas tertinggi  

sebesar 58% dengan kecepatan kematian 0,40 ekor/6 jam. 

3. Konsentrasi P4 (ekstrak daun kecubung 60%) juga mampu menurunkan 

aktivitas makan dan intensitas serangan hama ulat grayak sebesar 29,6% 

dengan intensitas serangan 21,1%. 

Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan konsentrasi yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan konsentrasi yang lebih tepat dan efektif digunakan dalam mengendalikan 

hama ulat grayak (Spodoptera litura F.) 
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