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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Pestisida Nabati  

Bahan aktif pestisida nabati adalah produk alam yang berasal dari tanaman 

yang mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu 

senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat – zat kimia sekunder 

lainnya. Senyawa bioaktif tersebut apabila diaplikasikan ke tanaman yang 

terinfeksi OPT, tidak berpengaruh terhadap fotosintesis pertumbuhan ataupun 

aspek fisiologis tanaman lainnya, namun berpengaruh terhadap sistem saraf otot, 

keseimbangan hormone, reproduksi, perilaku berupa penarik, anti makan dan 

sistem pernafasan OPT (Setiawati et al., 2008). 

Manfaat dari pestisida nabati adalah mudah terurai di alam sehingga tidak 

mencemari lingkungan, relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan karena 

residu pestisida nabati mudah hilang, bahan pembuatan pestisida nabati mudah di 

peroleh serta cara pembuatan yang relatif mudah dan murah (Asmaliyah et al., 

2010). Pestisida nabati sudah mulai banyak diteliti untuk mendapatkan pestisida 

ramah lingkungan yang cocok membasmi hama target. Menurut penelitian 

Sianturi (2009) ekstrak daun babandotan (Ageratum conyzoidez L.) paling efektif 

dalam menanggulangi hama Maruca testulalis Geyer (Lepidoptera: Pyralidae).  

Hasil penelitian Adnyana et al. (2012) minyak atsiri tanaman sereh dapur 

menunjukkan kemampuan membasmi ulat bulu sangat tinggi yakni 98% hanya 

dengan konsentrasi 1%. Menurut hasil penelitian Butarbutar et al. (2013) larutan 

umbi gadung dengan dosis 120 g/l air adalah yang paling efektif menanggulangi 

hama ulat grayak pada tanaman tembakau Deli dengan persentase intensitas 

kerusakan terendah (35,40 %), persentase mortalitas larva tertinggi (88,33 %) dan 

persentase produksi tanaman tertinggi (11,22 g/plot).  

 

2.2. Babandotan  

Dalam taksonomi tanaman, babandotan (Ageratum conyzoides) termasuk 

dalam Kingdom Plantae, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Ordo 
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Asterales, Famili Asteraceae, Genus Ageratum dan Spesies  Ageratum conyzoides 

(Suriana dan Shobariani, 2013). 

Babandotan  merupakan  tumbuhan  terna  semusim yang berasal dari 

Amerika tropis, khususnya Brazil. Biji babandotan berwarna hitam dengan ukuran 

sangat ringan, memiliki bulu-bulu halus, permukaannya licin dan dilindungi 

karangan bunga. Bunga babandotan berwarna putih keunguan dengan panjang 

bonggol 6-8 mm dan terdiri dari kelompok bunga kecil yang berisi 60-70 

individu. Daun babandotan berwarna hijau, helaian daunnya bulat telur berujung 

runcung dengan sisi tepi daun bergerigi, daunnya menyirip dan memiliki tekstur 

yang kasar bila diraba. Umumnya panjang daun babandotan berkisar 1-10 cm 

dengan lebar 0,5-6 cm. Babandotan berbatang tegak, bagian bawahnya berbaring, 

bulat dan memiliki bulu halus berwarna hijau. Babandotan merupakan tanaman 

dikotil, berakar tunggang  dengan banyak cabang, tidak memiliki tudung akar dan 

berwarna coklat keputihan (Suriana dan Shobariani, 2013). Tanaman babandotan 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

  
Gambar 2.1. Babandotan (Ageratum conyzoides).  

 

Senyawa kimiawi yang dikandung Babandotan menurut Okunade (2002) 

adalah alkaloida, flavonoid, chromenes, benzofurans dan terpenoid. Menurut 

Suriana dan Shobariani (2013) tanaman babandotan mengandung bahan kimia 

seperti asam amino, potasium klorida, sulfur, beta sitosterol, organacid, friedelin, 

stigmasterol, tanin, ageratokromomin, minyak atsiri, kumarin dan flavonoid.  

Tanaman babandotan efektif sebagai bahan pestisida nabati. Menurut 

Sianturi (2009) ekstrak daun babandotan efektif dalam pengendalian hama 

Maruca testualis Geyer  (Lepidoptera : Pyralidae) pada tanaman kacang hijau dan 
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kacang panjang. Hasil penelitian Sari et al. (2013) perlakuan pestisida nabati 

dengan bahan babandotan dengan dosis 500 g/l efektif mengendalikan hama ulat 

grayak dengan persentase mortalitas 100 %. 

Hasil penelitian Azwana dan Marjun (2009) menunjukkan bahwa pemberian 

serbuk daun babandotan dengan konsentrasi 0,5, 1, 1,5, dan 2 % efektif 

membunuh larva hama Sitophilus oryzae (Coleoptera : Curculionidae) dalam 9 

hari setelah aplikasi dilakukan. Uji efikasi ekstrak daun babandotan sebagai 

insektisida nabati dengan konsentrasi  10, 30, 50, 70 dan 90 % memiliki 

kemampuan untuk membunuh Musca domestica namun belum memenuhi kriteria 

efikasi  karena angka kematian kurang dari 70 % (Widiastuti dan Shinta, 2008). 

Hasil penelitian Asmaliyah et al, (2010) menunjukkan ekstrak daun 

Nicolaia atropurpurea yang diaplikasikan dengan metode kontak bersifat toksik 

terhadap larva Spodoptera litura instar ketiga dengan nilai LC50 dan LC95 sebesar 

0,18 % dan 0,54 %.  

 

2.3. Ulat Grayak 

Ulat grayak (Spodoptera litura F.) termasuk dalam ordo Lepidoptera, famili 

Noctuidae. Yang berasal dari bahasa latin noctua yang artinya burung hantu. Ulat 

dan ngengat ulat grayak memang hanya keluar pada malam hari dan bersembunyi 

pada siang hari (Pracaya, 1997). 

Perkembangbiakan ulat grayak terbilang sangat banyak dan pesat. Ngengat 

ulat grayak bertelur dalam 2-6 hari dengan meletakkan telur dalam kelompok-

kelompok yang bentuknya bermacam-macam. Masing masing kelompok telur 

berjumlah kurang lebih 350 butir dan total keseluruhannya bisa mencapai 2000-

3000 butir telur. Pada siang hari, ulat akan bersembunyi dalam tanah, dan akan 

menyerang tanaman pada malam harinya. Ulat grayak menyukai tempat lembab 

(Pracaya, 2009). 

Larva instar pertama bergerombol dan berwarna hijau hitam dengan pita 

hitam pada segmen perut yang pertama. Beberapa hari kemudian, ulat tersebar 

mencari pakan. Pada siang hari ulat bersembunyi di dalam tanah, sedangkan pada 

malam hari menyerang tanaman. Ciri khas ulat grayak ini adalah pada ruas perut 

yang keempat dan kesepuluh terdapat bentuk bulan sabit berwarna hitam yang 

dibatasi garis kuning pada samping dan punggungnya (Pracaya, 2008).  
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Lama stadia larva 13-16 hari dan mengalami lima instar. Pupa terbentuk 

dalam tanah dengan lama stadia pupa 9 hari (Suharto, 2007). Warna pupa cokelat 

kemerah-merahan dengan panjang rata-rata 16 mm. Lama stadia pupa dalam tanah 

8-11 hari (Duljapar, 1996). Serangan ulat grayak pada fase vegetatif mampu 

menurunkan hasil produksi hingga 80 %, namun pada keadaan tertentu ulat 

grayak mampu menimbulkan defoliasi sampai 100 % (Suharsono, 2011).  

Ulat grayak memiliki proses metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa 

dan ngengat. Lama waktu yang diperlukan oleh ulat grayak menurut Carasi et al. 

(2014) dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Lama Waktu Metamorfosis Ulat Grayak Menurut Carasi et al. (2014) 

Stadia  Berat (mg) Lebar (mm) Panjang (cm) Lama Waktu (hari) 

Telur ± 0,12  ± 0,01 - ± 2,36 

Instar 1 ± 0,28 ± 0,61 ± 0,34 ± 4,08 

Instar 2 ± 2,99 ± 1,75 ± 0,64 ± 3,24 

Instar 3 ± 94 ± 2,46 ± 1,37 ± 3,48 

Instar 4 ± 306 ± 3,56 ± 2,87 ± 2,44 

Instar 5 ± 689 ± 4,72 ± 3,56 ± 3,64 

Pupa ± 281 ± 5,32 ± 1,73 ± 8,29 

Ngengat ± 1,38 ± 5,04 ± 1,79 ± 7,80 

Total     ± 35,33  

 

Ulat grayak menyerang daun, dalam skala besar ulat grayak akan 

menghabiskan seluruh daun dan hanya menyisakan tulang daun saja. Pencegahan 

ulat grayak dapat dilakukan dengan melakukan rotasi tanaman dan menjaga 

kebersihan lahan untuk menekan pertumbuhannya (Redaksi Agromedia, 2008). 

Musuh alami ulat grayak untuk ordo Hymenoptera adalah Perilampus naseotes, 

Apanteles sp., Telenomus sp., Apanteles ruficrus, Telenomus nawai, Brachymeria 

sp., Bracon sp., Charop lengiventis, Chelonus sp., Euplectrus platyphenae, 

Nithobia sp., untuk ordo Diptera adalah Tachinidae, Podomiya setosa, untuk ordo 

Hemiptera adalah Harpactor sp. (Sudarmo, 1992).  

Menurut Amalia (2014) konsentrasi 10% ekstrak tepung buah sirih hutan 

merupakan konsentrasi tertinggi dan mampu menyebabkan mortalitas larva ulat 

grayak Spodoptera litura F. sebanyak 93,3% pada metode celup daun dengan 
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LC50 sebesar 3,75% dan mortalitas 80% pada metode kontak tabung gelas dengan 

LC50 sebesar 5,75%. Menurut penelitian Swastiningrum (2012), ekstrak daun tua 

bintaro (100 g/l) menghasilkan nilai mortalitas dan kecepatan kematian hama ulat 

grayak tertinggi sebesar 40% dan penggunaan ekstrak daun dan buah bintaro 

sebagai pestisida nabati tidak menghambat pertumbuhan tanaman kedelai. 

Menurut Butarbutar et al. (2013) perlakuan larutan umbi gadung dengan dosis 120  

g/l air adalah yang paling efektif dengan persentase intensitas kerusakan terendah 

(35,40  %),  persentase  mortalitas  larva  tertinggi  (88,33  %)  dan  persentase  

produksi  tanaman tertinggi  (11,22  g/plot).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


