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III.     MATERI DAN METODE 

 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas KM 15 Panam, 

Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan 

Januari 2015. 

 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva ulat grayak instar 3, 

babandotan, etanol 50 %, bayam sebagai pakan ulat grayak dan aquades.  Alat 

yang digunakan adalah kain kasa, kotak plastik, timbangan, kamera, pipet volume, 

gelas kimia, kertas saring, sprayer, blender, corong, dan alat tulis. 

 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 

dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi ekstrak babandotan (P) terdiri 

dari 5 taraf perlakuan, yaitu: (P), P1 = 0 % (kontrol); P2 = 5 %; P3 = 10 %; P4 = 

15 %; dan P5 = 20 %. Faktor kedua yaitu metode aplikasi (M) yang terdiri dari  

M1 = metode sistemik (pakan dicelupkan ke dalam larutan ekstrak sesuai 

perlakuan) dan M2 = metode kontak (olesan ekstrak ke wadah sesuai perlakuan) 

sehingga terdapat 10 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali sehingga didapat kombinasi perlakuan sebanyak 30 unit 

percobaan. Tiap kombinasi perlakuan diinfestasikan 5 ekor larva dengan total 

keseluruhan larva adalah 150 ekor. Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

3.1.   
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Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan  

 P1 P2 P3 P4 P5 

M1 M1P1 M1P2 M1P3 M1P4 M1P5 

M2 M2P1 M2P2 M2P3 M2P4 M2P5 

 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan ekstrak babandotan 

Teknik ekstraksi babandotan dilakukan berdasarkan penelitian Lumowa 

(2011). Babandotan  sebanyak 1 kg dibersihkan  kemudian  dikeringkananginkan 

dalam suhu ruangan selama lebih kurang  10  hari, didapat 400 g babandotan 

kering kemudian dipotong dan dihaluskan dengan blender hingga halus. 

Babandotan kemudian  dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 50 % di 

dalam  wadah  ditutup rapat dengan alumunium foil selama  3  hari. Setelah 3 hari 

hasil rendaman tersebut disaring dengan menggunakan vakum kemudian disaring 

kembali dengan kertas saring dan corong  ke  dalam  gelas  kimia. Ekstrak hasil 

saringan dianggap sebagai ekstrak etanol 100 %. Volume yang didestilasi 

sebanyak 300 ml pada suhu 60 
o
C selama lebih kurang 4 jam, dan didapat 150 ml 

ekstrak kasar babandotan.  Ekstrak kasar tersebut kemudian diambil sesuai dengan 

konsentrasi perlakuan yang diencerkan dengan menggunakan aquades. 

Adapun rumus pengenceran adalah sebagai berikut. 

V1N1 = V2N2  dimana,  

V1      = Volume sebelum pengenceran     N1 = Konsentrasi sebelum pengenceran 

V2      = Volume setelah pengenceran       N2  = Konsentrasi setelah pengenceran 

 

3.4.2. Pembiakan ulat grayak 

Ulat grayak yang diujikan adalah larva instar 3. Pembiakan ulat grayak 

dilakukan dengan menetaskan telur ulat grayak di dalam kotak plastik yang 

bagian atasnya ditutup dengan menggunakan kain kasa. Cara pembiakan ulat 

grayak : telur ulat grayak didapatkan di lapangan. Satu kelompok telur ulat grayak 

kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik. Telur yang telah menetas 

dipindahkan ke kotak plastik lainnya dan diberi pakan daun bayam. Pakan diganti 

setiap hari dan setiap hari larva dipindahkan ke kotak yang baru hingga didapat 
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larva ulat grayak instar 3 dengan ciri Panjang tubuh 8 – 15 mm, lebar kepala 0,5 -

0,6 mm. Pada bagian kiri dan kanan abdomen terdapat garis zig – zag berwarna 

putih dan bulatan – bulatan hitam sepanjang tubuh. 

 

3.4.3. Pemberian label 

Pemberian label dilakukan sebelum aplikasi pestisida nabati. Hal ini 

dilakukan bertujuan untuk membedakan tiap perlakuan dan ulangan. 

 

3.4.4. Aplikasi ektrak babandotan  

Aplikasi ekstrak babandotan dilakukan dengan dua cara yaitu sistemik dan 

kontak (Amalia, 2014). Aplikasi sistemik dilakukan dengan cara mencelupkan 

pakan daun bayam ke dalam larutan ekstrak babandotan sesuai dengan konsentrasi 

masing-masing perlakuan dan dikeringanginkan. Kemudian diinfestasikan 

masing-masing 5 larva tiap perlakuan dengan 3 ulangan.  Larva akan dibiarkan 

selama 24 jam, kemudian dilakukan pengamatan mortalitas larva setiap 24 jam 

selama 72 jam.   

Aplikasi kontak dilakukan dengan cara ekstrak babandotan ke wadah dan 

dikeringanginkan sesuai konsentrasi masing-masing perlakuan. Uji kontak 

dilakukan dengan menggunakan tabung gelas. Setiap konsentrasi ekstrak 

perlakuan diambil sebanyak 5 ml kemudian disemprotkan secara merata pada 

permukaan tabung gelas kemudian dikeringanginkan. Sebagai perlakuan kontrol, 

permukaan tabung gelas hanya disemprotkan aquades. Tabung gelas yang sudah 

kering kemudian diinfestasikan larva instar 3 sebanyak 5 ekor tiap perlakuan dan 

3 ulangan lalu ditutup dengan kain kasa dan dipaparkan selama 2 jam. Setelah 2 

jam, larva dibiarkan dan diberi pakan daun bayam tanpa perlakuan. Pengamatan 

dilakukan dengan menghitung jumlah mortalitas larva setiap 24 jam selama 72 

jam. 
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3.5. Parameter Pengamatan  

Pengamatan dilakukan setelah 24 jam aplikasi ekstrak babandotan. 

Pengamatan yang dilakukan adalah mortalitas total larva uji dan karakterisitik 

perilaku larva (Amalia, 2014). 

3.5.1. Mortalitas harian larva ulat grayak 

Mortalitas harian larva uji diamati setiap 24 jam. Setiap unit percobaan akan 

dihitung larva ulat grayak bertahan setiap 24 jam selama 72 jam pengamatan. 

Mortalitas dihitung dengan rumus (Krestini et al., 2011) :  

Mortalitas = 
 

   
       , dimana : 

a = Jumlah larva ulat grayak yang mati.  

b = Jumlah larva ulat grayak yang tersisa. 

 

3.5.2. Mortalitas total larva ulat grayak 

Mortalitas total larva uji merupakan jumlah keseluruhan dari mortalitas 

harian larva uji yang diamati selama 72 jam.  

 

3.5.3. Karakteristik dan perilaku larva ulat grayak 

Perilaku larva ulat grayak dicatat setelah 24 jam aplikasi ekstrak 

babandotan. Setiap perilaku larva ulat grayak akan dicatat secara deskriptif. 

Adapun yang diamati adalah aktivitas makan, warna tubuh, pergerakan larva, 

ukuran tubuh dan waktu gejala munculnya kematian setelah aplikasi ekstrak 

babandotan. 

 

 

3.6. Analisis Data  

Data hasil pengamatan mortalitas total larva ulat grayak kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis probit dan Anova yang dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Duncan pada taraf 5 %. Analisis probit ini digunakan untuk mendapatkan 

nilai LC50 dan LC95. Nilai LC50 dan LC95 didapat dengan cara mencatat angka 

mortalitas total larva ulat grayak akibat perlakuan. Angka mortalitas ulat grayak 

dari masing-masing perlakuan dihubungkan dengan konsentrasi ekstrak 

babandotan dengan menggunakan analisis probit.  

 


