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Latar Belakang

Serangga Heliothis armigera

(Ulat penggerek tongkol)

Masalah besar petani

Menyerang komoditi penting: -Cabai
-Tomat
-Jagung
- kapas

- Kacang tanah
- Kacang buncis
- tembakau
- Kacang kedelai

Kehilangan besar hasil panen - Tomat mencapai 52 %
- Kacang kedelai 35%
- Kapas 75% 
- Jagung 45 %



PENGENDALIAN

Insektisida sintetik 90%

Pengendalian lain 10%

Keuntungan Insektisida Sintetik

Cepat membunuh hama

Mudah diperoleh

Mudah pemakaian



Dampak
negatif

Insektisida
sintetik

Hama menjadi kebal
(resisten)

Peledakan hama baru
(resurjensi)

Terbunuhnya musuh alami

Keracunan pada manusia 

Keracunan dan kematian 
pada satwa liar

Keracunan dan kematian 
pada ikan dan biota air

Keracunan pada ternak 
dan hewan piaraan 

Timbulnya hama kedua

diperlukan

Cara pengendalian yang ramah
terhadap lingkungan



Salah satu Solusi

Pestisida
Nabati

Mudah terurai
tidak membunuh hewan bukan sasaran
tidak merusak tanaman
mudah diperoleh
tidak menyebabkan penyakit pada manusia
Tidak menimbulkan resistensi atau hama
kedua



Andographis paniculata
(sambiloto) 
berpotensi

- Mengandung senyawa-senya bioaktif: diterpenoid dan flavonoid
- Senyawa-senyawa itu meliputi andrographolide, neo andrographolide, 

deoksiandrographolide, andrographan, andrographosterin dan stigmasterol
- Dapat menghambat pertumbuhan bbrp jenis virus, bakteri, plasmodium 

malaria, mempunyai daya sebagai sitotoksisitas.
- Pernah dicobakan thd serangga: Helicoverpa armigera

H armigera

TOKSIK



➢ Serangga S. litura merupakan hama tanaman yang sangat

merugikan petani, diperlukan cara pengendalian yang efektif dan

ramah terhadap lingkungan.

➢ Senyawa sambiloto (A. paniculata) mengandung senyawa bioaktif

yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai insektisida botani.

➢ Diperlukan sediaan ekstrak yang efektif untuk mengendalikan S. 

litura

➢ Bagaimanakah pengaruh ekstrak tumbuhan A. paniculata

terhadap aktivitas makan dan tingkat kematian dari serangga S. litura

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui :

1. Aktifitas makan S. litura akibat pemberian beberapa fraksi ekstrak

A. paniculata

2. Tingkat kematian nimfa S. litura akibat pemberian beberapa fraksi

ekstrak A. paniculata



➢ Diperolehnya suatu sediaan ekstrak yang berasal dari tanaman A.

paniculata yang memiliki manfaat sebagai insektisida botani yang

ramah terhadap lingkungan.

➢ Hasil sediaan ekstrak yang dapat dimanfaatkan masyrakat

diharapkan akan menunjang pembangunan yaitu produksi pangan yang

bebas dari hama S. litura.

➢ Publikasi di Jurnal Ilmiah

Luaran Penelitian



Peta Jalan Penelitian

Penelitian awal
/penelitian lain

➢Pengaruh thd : bakteri, plasmodium
➢Ekstrak kasar/etanol→H. armigera

Tahun I

➢Pengaruh sediaan ekstrak kasar (etanol
dan air) → aktifitas makan

→ kematian
Serangga H. armigera

Tahun II

-Sediaan ekstrak dalam fraksi (heksan, etanol & 
kloroform) → kemampuan hidup (indeks
pertumbuhan)

→ perkembangan larva (mortalitas,
panjang hidup dan jumlah larva mencapai pupa 
dan berat pupa)

Tahun III - V
➢ Uji thd musuh lama
➢Uji thd organisme non target lain
➢ Dampak terhadap tanaman inang
➢Uji Lapangan



Metodologi

Penanaman tumbuhan inang di
laboratorium

Pengumpulan sambiloto dari lapangan



Hasil & Pembahasan

Konsen

trasi

Luas area daun yang 

dimakan (cm2)

Kontrol 2,75 ± 0,38 a

0,5 % 2,42 ± 39 a

1,0 % 2,10 ± 0,20a 

2,5 % 1,52 ± 0,20b

5 % 1,03 ± 0,05c

Pengaruh ekstrak A. paniculata terhadap

luas area daun yang dimakan larva H. 

armigera



Konsentrasi Luas area daun yang dimakan (cm2)

Kontrol 2,75 ± 0,74 a

0,5 % 2,42 ± 0,39 a

1,0 % 2,30 ± 0,20a

2,5 % 1,98 ± 0,63a

5 % 1,73 ± 0,55a

Pengaruh ekstrak A. paniculate fraksi n-heksan terhadap luas area daun

yang dimakan larva H. armigera



Konsentrasi Luas area daun yang dimakan (cm2)

Kontrol 2,75 ± 0,38 a

0,5 % 2,42 ± 39 a

1,0 % 2,10 ± 0,20a 

2,5 % 1,52 ± 0,20a

5 % 1,03 ± 0,05a

Pengaruh ekstrak A. paniculate fraksi diklorometab terhadap luas area 

daun yang dimakan larva H. armigera



Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan

senyawa bioaktif yang terdapat dalam tubuh

tumbuhan A. Paniculata terdapat dalam ekstrak fraksi

etanol.

2. Kandungan senyawa bioaktif mulai efektif dapat

menghambat daya makan larva H. armigera pada

konsentrasi 2,5%.


	Sertifikat dan abstrak PBI
	Sertifikat dan abstrak PBI_0001
	Sertifikat dan abstrak PBI_0002
	Sertifikat dan abstrak PBI_0003
	Sertifikat dan abstrak PBI_0004
	Sertifikat dan abstrak PBI_0005

