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ABSTRAK 
 

 Keliru dalam penggunaan insektisida sintetik dapat berdampak negatif terhadap 
lingkungan dan penggunanya.  Di lahan lebak Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalsel) 
banyak dibudidayakan tanaman sayuran seperti kacang panjang, bayam, terong, paria, 
gambas,  lombok, sawi, petsai dan timun, namun banyak diserang oleh hama serangga 
antara lain lalat buah, ulat grayak, ulat jengkal, epilachna, kutu daun dan kumbang daun. 
Untuk menanggulagi hama tersebut pada umumnya menggunakan insektisida sintetik, 
namun frekuensi dan dosisnya sangat tinggi. Hal seperti ini harus dihindari atau setidaknya 
dikurangi dosis dan frekuensi penggunaannya. Salah satu cara mengurangi dosis dan 
frekuensi penggunaannya adalah mengkombinasikan insektisida sintetik dengan cara 
pengendalian lain terutama yang ramah lingkungan seperti melepaskan semut rangrang dan 
lalat tachinid, penggunaan methyl eugenol sebagai attraktan, pembungkusan buah, 
pengasapan dengan bahan tumbuhan, dan penggunaan insektisida nabati. Cara-cara 
pengendalian yang demikian ternyata dapat mengurangi tingkat kerusakan 10-15%.   
 
Kata Kunci : Pengendalian, Serangga sayuran, Ramah lingkungan, Lahan lebak 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah dalam membudidayakan tanaman khususnya sayuran dan 
hortikultura baik di lahan tadah hujan/irigasi, lahan kering, lahan rawa pasang surut 
maupun rawa lebak adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu 
serangan hama dan penyakit.  Di lahan pasang surut ditemukan beberapa jenis hama 
potensial pada tanaman sayuran seperti hama perusak daun (ulat grayak, ulat jengkal, ulat 
pengorok daun serata hama perusak buah yaitu lalat buah).  Menurut Thamrin et.al (2002), 
melaporkan bahwa ditemukan beberapa jenis hama sayuran seperti pada tanaman sawi 
adalah ulat grayak (Spodoptera litura), ulat plutela (Plutela xylostella), penggerek pucuk 
(Crocidolomia binotlid) pada tanaman timun adalah kutu daun (Aphid gossypii), lalat buah 
(Dacus cucurbitae), ulat buah (Diaphania indica).  Pada tanaman paria adalah kutu daun 
(Aphid sp.), tungau (Trips sp.), lalat buah (Dacus sp), kumbang daun (Aulocophora 
similes), ulat grayak (Spodoptera sp), ulat jengkal (Chrysodeixis chalcites) dan lalat buah 
(Dacus sp).  Tingkat kerusakan dari hama utama tersebut cukup bervariasi antara 10- 25%.  
Pada MH. 2002/2003 telah terjadi ledakan hama (Diaphania indica), pada tanaman paria 
ulat pemakan daging buah dilahan rawa pasang surut dengan tingkat kerusakan dapat 
mencapai 80-100%.   
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Jenis lalat (Agromyzidae: Diptera) yang menyerang dengan mengkorok daun dan 
bersifat folifag, yang diketahui dapat menyerang lebih dari 70 jenis tanaman di seluruh 
dunia.  Tanaman inangnya termasuk famili Leguminoseae (Kalshoven, 1981).  Untuk 
penyakit yang sering merusakan adalah penyakit busuk buah yang disebabkan cendawan 
antraknose. 
 Pengendalian hama yang paling utama dilakukan petani adalah penggunaan 
pestisida.  Akan tetapi apabila penggunaan bahan insektisida tersebut kurang bijaksana 
akan menimbulkan dampak negatif bagi flora maupun fauna serta lingkungan, dan 
disamping itu pula bahan kimia atau pestisida tersebut harganya cukup mahal.   
 Untuk menunjang konsep PHT tersebut dalam rangka pengurangan penggunaan 
bahan insektisida perlu dicari alternatif pengendalian yang bersifat ramah lingkungan antara 
lain penggunaan bahan bioaktif (insektisida nabati, attraktan, repelen), musuh alami 
(parasitoid dan predator serta patogen), serta penggunaan perangkap berperekat.  Penelian 
ini bertujuan untuk menginformasikan komponen pengendalian hama dan penyakit yang 
berwawasan lingkungan. 
 
 
Komponen Alternatif Pengendalian hama sayuran 
 
Perangkap Warna Kuning Berperekat 
 Dengan cara ini penggunaan insektisida dapat dikurangi.  Oleh karena itu, 
penggunaan perangkap kuning untuk pengendalian hama lalat korok daun di Indonesia 
perlu dikaji.  Menurut Nurdin  et  al. (1999), melaporkan bahwa perangkap kuning dari 
bahan plastik yang diolesi dengan pelumas lebih efektif mengendalikan lalat korok daun 
pada tanaman kentang dibanding jenis lainnya (Tabel 1 ). 
 Populasi lalat dewasa yang terperangkap oleh perangkap plastik kuning dalam 
seminggu sebanyak 23,4 ekor, sedangkan jenis perangkap kuning lainnya lebih rendah.  Hal 
ini kemungkinan disebabkan oleh warna kuning pada plastik lebih kontras dan mengkilap 
sehingga lalat lebih tertarik dibandingkan jenis perangkap kuning lainnya.  Dan disamping 
itu pula plastik kuning tersebut lebih tahan terhadap hujan dan cahaya matahari, sehingga 
mengakibatkan lebih melekatnya lebih awet atau lebih lama. 
 
Tabel 1. Lalat korok daun yang terperangkap pada berbagai jenis perangkap  
              kuning, Alahan Panjang, MT. 1997.               
Jenis perangkap kuning Populasi lalat (ekor) 
Plastik kuning 23,4 a 
Karton manila kuning 1,6 bc 
Karton manila kuning pucat 2,6 bc 
Karton warna kotoran kerbau 0,3 c 
Kertas garsing 4,3 b 
Kertas sampul batang padi 3,3 bc 
Sumber : Nurdin et al.  (1999) 
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Pemanfaatan Predator Rangrang (Oecophylla smaragdina F) pada lalat buah 
 Semut rangrang (Oecophylla smaragdina F), memiliki sifat morfologik sebagai 
pemangsa, keberadaan rangrang sebagai pemangsa juga tampak apabila rangrang bertemu 
dengan ulat pemakan daun.  
 Hasil pengamatan intensitas kerusakan akibat lalat buah pada paria, yang diberi 
perlakuan semut rangrang dimana intensitas kerusakan relatif jauh lebih rendah 
dibandingkan tanpa perlakuan.  Tanaman paria yang diberi semut rangrang intensitas 
kerusakan berkisar antara 1-2% (Gambar 1).  Hal ini dikarenakan rangrang sangat aktif 
mencari mangsa terutama dari lalat buah berupa telur yang diletakkan pada paria tersebut.  
Telur-telur tersebut tidak sempat menetas untuk menjadi larva, karena diambil semua untuk 
dimakan dan sebagian dibawa kedalam sarang sebagai makanan anak-anaknya.  
Pengamatan secara visual  dimana imago lalat buah yang hinggap pada tanaman paria 
tersebut selalu dihadang oleh rangrang dan diserbu beramai-ramai, sehingga dapat 
menghindari dari peletakkan  telur oleh imago lalat buah.  Disamping itu, semut rangrang 
tersebut kalau menggigit kebiasaannya selalu mengeluarkan cairan yang berbau langu.  Hal 
ini diduga pula bahwa cairan berbau tersebut yang dikeluarkan oleh rangrang dapat 
mempengaruhi/mengusir lalat buah.  
 Semut rangrang yang bersarang pada tanaman jambu juga menunjukkan sifat 
predasi yang nyata.  Fenomena ini terjadi pada jambu, yang buahnya diserang lalat buah.  
Larva lalat buah yang sedang keluar untuk berkepompong sudah dihadang semut rangrang.  
Begitu bagian depan telah muncul dan digigit, larva segera ditarik keluar dan dikeroyok 
oleh 5-8 ekor rangrang yang menggigit dengan posisi melingkar, sehingga larva lalat buah 
tidak berkutik (Soeprapto,. 1999). 
 
Pembungkusan buah 
 Pengendalian dengan cara pembungkusan buah ini, sudah dilaksanakan petani yaitu 
untuk mengendalian buah nangka, cempedak dan buah paria dari serangan lalat buah.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa buah paria yang diperlakukan dengan cara pembungkusan 
ini dapat menekan intensitas kerusakan berkisar antara 2-5% (Gambar 1).  Kelemahan dari 
cara ini antara lain : kapan waktu pembungkusan buah dan cara pembungkusannya, dan 
warna buah kurang menarik. Hal ini dikerenakan masih ada serangan dari lalat buah pada 
buah yang dibungkus, dan disamping itu pula cara mengikat pembungkus dapat 
mempengaruhi tingkat pemkembang buah (kadang-kadang buah jadi layu) serta warna buah 
kurang menarik atau pucat. Kelemahan lainnya yaitu cara ini kurang praktis dan 
memerlukan waktu, tenaga dan biaya terutama pada pertanaman yang luas. 
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Gambar 1. Tingkat kerusakan buah pare oleh hama lalat buah pada MH 2002/03,  
    di Inlittra Banjarbaru (Hamijaya,2003; Hamijaya dan Asikin,2003) 
 
Parasitoid lalat Tachinid pada Ulat jengkal (Chrysodeixis chalcites) 
 Ulat jengkal yang terparasit gagal membentuk kepompong dan muncul larva lalat 
tachinid yang akan berkepompong.  Dari koleksi larva ulat jengkal yang dipelihara di 
laboratorium Balittan Banjarbaru menunjukkan bahwa tingkat parasitasi cukup tinggi dan 
bervariasi pada setiap generasi (Tabel 2).  Tingkat parasitasi tertinggi terjadi pada generasi 
II dan terus menurun pada generasi III dan IV. 

Kalshoven (1981), menjelaskan bahwa tachinid tampak kurang efektif dalam 
mengatur populasi serangga hama dibanding parasitoid Hymenoptera.  Jumlah tachinid 
hanya mulai meningkat cepat apabila populasi inang sangat tinggi. 
 Larva ulat jengkal yang terparasit menunjukkan reaksi gerak yang lebih lambat 
dibandingkan dengan larva yang bebas parasit.  Selain itu tampak gerakan besar pada 
bagian tertentu dari tubuh ulat jengkal sementara bagian lainnya hampir tetap.  Larva lalat 
muncul pada ruas ketujuh dari larva ulat jengkal. 
 
Tabel 2.  Persentase ulat jengkal yang terparasit oleh lalat tachinid, 
               Balittan Banjarbaru, Oktober-Desember 1993.                

Generasi Jumlah larva dikoleksi Persentase parasitasi 
(%) 

II 200 78 
III 400 56 
IV 200 52 

Jumlah 800 186 
Rata-rata  62 

 Sumber : Najib dan Gazali (1997) 
 
Pemanfaatan predator Micraspis sp dan Harmonia sp 

Micaraspis sp merupakan predator aktif memangsa kutu daun pada tanaman 
lombok, dimana kutu daun ini dapat berfungsi sebagai vektor dari penyakit virus keriting 
pada lombok.  Di lahan rawa baik pada lahan pasang surut maupun lebak, jenis predator ini 
cukup banyak ditemukan pada tumbuhan liar ciplokan, (Physalis angulata L) dan diduga 
bahwa predator ini dapat hidup dan berkembang pada tumbuhan liar tersebut atau sebagai 
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inang alternatif dari predator tersebut. Musuh Alami yang berasosiasi pada gulma rawa 
lebak 
 Musuh alami khususnya jenis predator mempunyai inang alternatif tertentu, dimana 
selain dia menyerang inang atau mangsanya, jenis predator tersebut mempunyai tempat 
tinggal dan berlindung atau habitat yang disenanginya. Menurut Asikin dan Najib, (2003) 
melaporkan bahwa pada gulma ciplokan tersebut cukup banyak ditemukan adanya serangga 
predator Micraspis sp dan Hormomia sp (Tabel 3).  Serangga jenis predator tersebut makan 
atau pengisap bunga dari tumbuhan ciplokan tersebut.  Menurut Tjitrosoepomo (1989) 
dalam Siswanto dan Trisawa (2001), setiap jenis tanaman/tumbuhan memiliki daya tarik 
yang berbeda terhadap serangga.  Serangga umumnya datang mengunjungi bunga karena 
tertarik oleh bau atau warna untuk mendapatkan makanan.  Bunga adalah bagian tumbuhan 
yang paling menarik bagi serangga karena bau dan warnanya dan mendapatkan 
makanannya, namun seringkali mempunyai bentuk khas, sehingga serangga yang mampu 
memanfaatkan hanya jenis tertentu saja.   

Tertariknya predator pada gulma ciplokan tersebut diduga bahwa gulma tersebut 
mempunyai zat penarik dari kelompok lipida yang bersifat menguap dan aromatis karena 
menurut Sunjaya (1970), banyak serangga tertarik bau wangi yang dipancarkan tumbuhan.  
Zat yang berbau wangi tersebut pada hakekatnya adalah senyawa kimia yang mudah 
menguap seperti alkohol, eter atau minyak essensil 
 
Tabel 3.  Serangga musuh alami yang berasosiasi pada gulma ciplokan (Physalis  

   angulata L). di lahan lebak dangkal. 
Jenis serangga Jenis musuh alami Keterangan 
Diptera Parasitoid + 
Hymenoptera Parasitoid + 
Micraspis sp Predator +++ 
Harmonia sp Predator +++ 
Ophionia spp Predator ++ 
Capung jarum Predator ++ 

Sumber : Asikin dan Najib (2003). 
 
 
Menurut Asikin (2002), serangga predator Micraspis sp dan Harmonia sp tersebut 

juga banyak ditemukan pada tanaman jagung, lombok dan semangka di lahan lebak.  
Tertariknya kedua serangga predator tersebut karena pada jenis tanaman tersebut cukup 
banyak ditemukan mangsanya yaitu jenis kutu daun.  Dengan demikian predator tersebut 
selain memangsa jenis nimfa, larva ,dewasa jenis wereng batang, juga memangsa jenis kutu 
daun pada tanaman jagung, lombok dan semangka.  Menurut Shepard et al. (1987), larva 
kumbang Harmonia sp ini lebih rakus dari pada yang dewasa dengan memakan 5-10 
mangsa (telur, nimfa, larfa, dewasa) tiap hari. 

 
Pemanfaatan Attraktan  methyl eugenol 
 Selain menyerang buah nangka, cempedak, jambu dan buah paria, serangga ini 
dapat juga menyerang tanaman lombok. Dimana tanaman lombok yang pengendaliannya 
menggunakan methyl eugenol intensitas kerusakan tanaman dapat dihindari yaitu berkisar 
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antara  2-4%.  Methyl eugenol tersebut merupakan zat attraktan bagi lalat buah jantan, 
dimana zat attraktan tersebut hanya menarik jantan saja.  Dengan tertariknya serangga 
jantan, telur-telur yang diletakkan betina tidak terjadi pembuahan, sehingga intensitas 
kerusakan akibat larva menurun bahkan terhindar dari serangan lalat buah.   
 Adapun tata letak dan jumlah dari methyl eugenol/ha hanya 9 buah dengan jarak 
antara methyl eugenol 30 x 30 m.  Sedangkan dosis yang digunakan 0,5 cc zat attraktan 
tersebut.  Kemampuan bertahannya zat attraktan yang dipasang dapat bertahan sampai 30 
hari.  Hasil pengamatan terhadap serangga jantan lalat buah yang terperangkap di lapang 
pada MH 2002/2003 pada tanaman lombok menunjukkan bahwa, pengamatan pada minggu 
I, II, III dan IV masing-masing populasi lalat buah berkisar antara 143 dan 185, 80 dan 12 
ekor (Gambar 2) (Hamijaya, 2003).   Disini terlihat bahwa hasil tangkapan populasi lalat 
buah pada minggu I dan II, populasi lalat jantan cukup tinggi, sedangkan pada minggu III 
dan IV populasi lalat jantan menurun.  Hal ini dikarenakan bahwa daya pancar/pikat dari 
zat attraktan tersebut lemah/menurut, sehingga mengakibatkan kurang tertariknya jantan 
untuk datang.  Sedangkan pada tanaman yang bebas zat attraktan intensitas kerusakan 
cukup tinggi berkisar antara 50-85%, bahkan sampai 100%. 
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Gambar 2. Tingkat kerusakan buah lombok oleh hama lalat buah pada MH 2002/03,  
       di Inlittra Banjarbaru (Hamijaya, 2003) 
 
Attraktan buatan 
 Ketertarikan serangga hama seperti lalat buah, jenis serangga perusak daun terhadap 
attraktan buatan cukup berpotensi untuk dikembangkan.  Hasil pengamatan terhadap 
ketertarikan serangga hama terhadap attaraktan buatan tersebut dapat mengurangi tingkat 
seranggan hama berkisar antara 10-15%, dan disamping itu pula petani yang menggunaan 
attraktan buatan tersebut cukup derastis mengurangi penggunaan bahan kimia beracun.  
Kebiasaannya petani dalam mengendalikan hama sayuran selalu menggunakan insektisida 
yaitu 1-2 kali/minggu terutama dalam mengendalikan  sayuran buahan seperti gambas, 
lombok dan paria.  Tetapi petani yang menggunakan attraktan buatan dalam mengendalikan 
hama-hama tersebut hampir tidak melakukan pengendalian dengan menggunakan 
insektisida.  Dengan demikian attraktan buatan tersebut cukup berpotensi dikembangkan 
sebagai agensia pengendali yang akrap lingkungan.  Adapun cara aplikasi dari attraktan 
buatan tersebut tiap 3-5 meter dipasang satu attraktan dan kemudian diganti setiap 3-4 hari 
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atau apabila attraktan tersebut tidak memperlihatkan lagi daya aktifitasnya, terutama dilihat 
dari penambahan populasi jenis hama yang terperangkap. 
 
Pengasapan 
 Taktik pengandalian dengan menggunaan asap sudah seringkali dilakukan oleh 
petani rawa lebak maupun tadah hujan, tetapi hasilnya kurang memuaskan.  Tetapi dengan 
mengganti bahan pengasapan tersebut dengan menggunaan bahan tumbuhan mercon  
menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, karena bahan tersebut kalau dapat 
menimbulkan bau sehingga dapat mempengaruhi aktivitas dari hama-hama sayuran.. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan asap dari bahan tumbuhan mercon tersebut 
intensitas kerusakan oleh hama daun dan beberapa hama lainnya  dapat ditekan.  Hal ini 
diduga bahwa bau asap dari bahan tersebut dapat mengusir hama-hama tersebut, karena 
pada lokasi pertanaman sayuran yang dikendalikan dengan insektisida hampir tidak 
menunjukkan adanya perbedaan dari tingkat kerusakan tanamannya.  
 
Insektisida nabati 
  Selain mendukung pertanian organik, di lain pihak untuk mengurangi penggunaan 
insektisida sintetis, diperlukan alternatif pengendalian yang ramah lingkungan dan murah 
harganya.  Salah satunya adalah dengan menggunakan insektisida yang berasal dari bahan 
alami asal tumbuhan. 
 
Efikasi Terhadap Ulat Kubis 

Asikin dan Thamrin (2002) melaporkan bahwa hasil inventarisasi beberapa tanaman 
yang berpotensi sebagai pestisida nabati terhadap hama ulat kubis dan penggerek batang 
yaitu Lukut (Patycerium bifurcatum), Kapayang (Pangium edule), Kalalayu (Eriogiosum 
rubiginosum), Lua (Ficus glomerata), Galam (Melaleuca leucandra), rumput minjangan 
(Chromolaema odoratum), Sarigading (Nyctanthes arbor-tritis), Jingah (Glutha rengas), 
Mamali dan Maya. (Tabel 4 dan 5).   

Pada pestisida nabati tersebut diduga bersifat racun perut, karena pada hari pertama 
terjadi kontak belum memperlihatkan gejala keracunan, tetapi setelah larva-larva tersebut 
makan sehingga mengakibatkan gejala keracunan bagi larva tersebut.  Daya toksisitas/racun 
tertinggi yaitu pada bahan tumbuhan Pangium edule, Palatycerium bifurcatum dan 
Eriglossum rubiginosum  yaitu daya racunnya berkisar antara 70-85%. 

Menurut Nunik et.al (1997), Pangium edule (buah kapayang/pucung) dapat 
digunakan sebagai bahan pengawetan ikan, hal ini diduga bahwa buah kapayang tersebut 
mengeluarkan bau spsifik yang dapat mempengaruhi syaraf lalat, sehingga lalat kurang 
menyukai ikan yang diberi buah kapayang tersebut.  Dan disamping itu pula ikan yang 
diawetkan dengan buah kapayang tidak dijumpaiadanya mikroflora seperti Aspergillus 
niger, A.ochraceus, Mucor sp dan Rhizopus sp.  Pada perlakuan ekstraksi tumbuhan 
Mengkudu, Bawang putih, Alamanda, Kamboja, Lada dan Gadung terhadap kematian larva 
Ulat kubis (P.Xylostella) dapat mencapai 90-100%. Hal ini menunjukkan bahwa 
tanaman/tumbuhan tersebut mempunyai efek insektisida yang cukup baik dibanding 
perlakuan lainnya.  Kematian larva 100% tersebut disebabkan adanya kandungan bahan 
bioaktif yang beracun bagi  ulat serangga tersebut.  Menurut Wijaya Kusuma (1995), 
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Alamanda mempunyai sifat racun dan mengandung Triterpenoid resin. Getah dari 
tumbuhan Alamanda dapat mematikan belatung dan jentik nyamuk. 
 Meskipun keefektifan senyawa kimia nabati jauh dibawah senyawa kimia sentitik, 
tetapi senyawa tersebut mempunyai kelebihan, yaitu kurang menimbulkan dampak negatif 
antara lain residu yang terjadi melalui rantai makanan yang membahayakan manusia dan 
lingkungan.  Menurut Campbell (1933) dan Burkill (1935) jenis tumbuhan telah diketahui 
berfungsi sebagai insektisidal dan repelen atau attraktan mengandung senyawa bioaktif 
seperti alkaloid, terpenoid, steroid, asetogenin, fenil propan, dan tanin. 
 
Tabel 4. Bahan tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati  

Jenis tumbuhan Nama Daerah Bagian Mortalitas larva (%) 
 (Banjar) tanaman Plutella sp 
Pangium edule Kapayang Kulit batang  85 
Pangium edule Kapayang Daging buah  80 
Pangium edule Kapayang Daging biji  75 
Chromolaema odoratum Rumput minjangan Daun  55 
Eriogiosum rubiginosum Kalalayu Daun  75 
Patycerium bifurcatum Lukut Daun  80 
Melaleuca leucandra Galam Daun  55 
Ficus glomerata Luwa Daun  70 
Nyctanthes arbor-tritis Sarigading Daun  70 
Glutha rengas Jingah Daun  65 
Mamali Mamali Daun  65 
Maya Maya Daun  75 
Maya Maya Umbi  75 
Cassia alata Gulinggang Daun  65 
Deltametrin (insektisida) - -  100 
BPMC (insektisida) - -  100 
Kontrol (tanpa perlakuan)  - -  10 

Sumber : Asikin dan Thamrin (2001-2002). 
 
Tabel 5. Pengaruh beberapa jenis tumbuhan terhadap ulat kubis (Plutella sp) 
No. Junis tumbuhan (%) Kematian larva Bagian Tumbuhan 
1. Mawar (Rosa sp) 65 daun 
2. Pepaya (Carica papaya) 65 daun 
3. Jengkol  80 daun 
4. Serai dapur 75 daun 
5. Mengkudu 100 buah 
6. Bawang putih 100 umbi 
7. Alamanda 100 daun 
8. Temu giring 70 daun/umbi 
9. Kamboja 100 daun 
10. Lada 100 biji 
11. Kunyit 75 umbi 
12. Gadung 90 umbi 

Sumber : Gazali dan Ilhamiah (1998) dan Gazali (1999) 
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Efikasi Terhadap Ulat Jengkal 
 Dari hasil pengamatan didapatkan beberapa jenis tumbuhan liar rawa yang 
berpotensi sebagai insektisida nabati terhadap ulat jengkal dan persentase tingkat kematian 
larva melebihi dari kontrol insektisida (tumbuhan mimba) yaitu tumbuhan galam, mercon, 
sungkai, kedondong, kumandrah dan cambai.  Seperti tumbuhan liar mercon dan galam 
daya racun terhadap larva yang diuji lebih tinggi persentase kematian larva dibandingkan 
mimba (kontrol insektisida nabati) (Tabel 6).  Hal ini diduga bahwa jenis tumbuhan  liar 
rawa tersebut mempunyai bahan aktif yang lebih meracun dibandingkan bahan dari mimba.  
Pengamatan secara visual bahwa tumbuhan liar rawa tersebut mempunyai ciri khas tertentu 
seperti galam mempunyai bau aroma yang baik, kumadrah dapat digunakan sebagai bahan 
obat-obatan, cambai dapat digunakan sebagai bahan ramuan ginjal dan maag, sedangkan 
tumbuhan mercon dapat juga digunakan sebagai fumigan dalam mengendalikan hama-
hama padi terutama walang sangit. 
 Pada perlakuan insektisida nabati dari bahan tumbuhan rawa bereaksi agak lambat 
dan diduga mempunyai racun perut disini dibuktikan setelah larva-larva yang diuji makan 
baru larva-larva tersebut memperlihatkan daya racunnya bekerja.  Selain itu pula diujikan 
juga insektisida dari bahan tumbuhan rawa tersebut langsung secara kontak pada larva-
larva yang diuji hanya sebagian kecil saja yang mengalami keracunan dengan demikian 
dapat dikatakan, namun tidak memperlihatkan adanya kematian larva. 
 
Tabel 6.  Efekasi beberapa jenis tumbuhan rawa yang berpotensi sebagai insektisida 
    nabati terhadap kematian (%) larva Plusia sp di Laboratorium Hama  
    Penyakit Balittra Banjarbaru. 2004. 
Jenis 
Tumbuhan 

Pengamatan Kematian Larva (%) 
12 jam 24 jam 36 jam 48 jam 72 jam 

Galam 0 16,7 26,7 70 80 
Mercon 0 13,3 20 70 77 
Mimba 0 10 23,3 56,7 57 
Sungkai 0 16,7 26,7 70 77 
Kuringkit 0 20 26,7 66,7 77 
Kedondong 0 16,7 26,7 66,7 77 
Kayu Sapat 0 0 3,3 16,7 16,7 
D.Kapayang 0 0 3,3 36,7 40 
Kbt.Kapayang 0 3,3 10 50 50 
Kbh.Kapayang 0 6,7 10 50 50 
Kumandrah 0 10 26,7 66,7 70 
Salasih 0 0 6,7 20 20 
Jalatang tulang 0 13,3 20 63,3 70 
Rpt.Minjangan 0 16,7 30 70 77 
Cambai 0 13,3 26,7 66,7 73,3 
Insektisida (KI) 50 73,3,7 83,3 100 100 
Tan.plk (KII) 0 0 0 3,3 3,3 
Sumber : Asikin dan Thamrin (2004) 
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Efekasi Terhadap Ulat Grayak 
 Dalam kegiatan inventarisasi tumbuhan yang mengandung bahan bioaktif atau 
berpotensi sebagai pestisida, diperoleh kurang lebih 23 jenis yang dikatagorikan mampu 
membunuh atau menekan aktivitas hama tanaman. Tumbuhan tersebut terdiri dari golongan 
rumputan, semak dan pohon-pohonan.  Nama-nama tumbuhan yang telah dikoleksi belum 
diketahui bahasa umumnya (Bahasa Indonesia), sehingga masih menggunakan Bahasa 
Daerah Banjar. Tumbuhan yang dikoleksi pada umumnya berhasiat sebagai obat, namun 
ada juga yang dapat meracun terutama pada kulit dan sebagian lagi mempunyai bau yang 
menyengat.  
 Ada empat jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati, yaitu 
kumandrah, kancing-kancing, cambai dan sungkai.  Dari keempat jenis tumbuhan tersebut 
diketahui bahwa daun sungkai adalah yang paling efektif, yaitu mampu membunuh larva S. 
litura sebesar 90 % baik instar 2-3 ataupun 3-4, sedangkan lainnya hanya mampu 
membunuh antara 40% - 60% saja (Tabel 7). 
 Sungkai adalah tumbuhan hutan yang kayunya biasanya digunakan untuk membuat 
mebel, sedangkan daunnya digunakan untuk mempercepat kematangan buah. Tumbuhan 
lainnya seperti kumandarah biasanya digunakan untuk memperlancar buang air besar dan 
cambai digunakan untuk obat sakit perut, sedangkan kancing-kancing adalah tanaman yang 
tumbuh pada pohon lain yang menyerupai anggrek yang digunakan  sebagai campuran 
bedak (kosmetik). 

Menurut Thamrin et al. (2004), jenis tumbuhan rumput minjangan (Chromolaena 
odorata) selain berpotensi dalam mengendalikan penggerek batang padi, ulat kubis dan ulat 
buah paria juga berpotensi dalam mengendalikan ulat grayak (Spodoptera litura).  Jenis 
tumbuhan rumput minjangan (Chromolaena odorata) memiliki suatu metabolit sekunder 
yang belum diketahui kandungan kimia dari tumbuhan tersebut.  

  
Tabel 7.  Bahan tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida nabati 
Jenis Tumbuhan Daya Toksik/Kematian Larva ulat grayak 
Chromolaema odorata 80-90 
Cambai 70-75 
Sungkai 70-75 
Kuringkit 65-75 
Insektisida BPMC 100 
Kontrol 10 

Sumber : Thamrin et al. (2004) 
 
 
 

KESIMPULAN 
 

Di lahan lebak Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalsel) banyak dibudidayakan 
tanaman sayuran seperti kacang panjang, bayam, terong, paria, gambas,  lombok, sawi, 
petsai dan mentimun, namun sering diserang oleh hama serangga antara lain lalat buah, ulat 
grayak, ulat jengkal, epilachna, kutu daun dan kumbang daun. Untuk menanggulagi hama 
tersebut pada umumnya menggunakan insektisida sintetik, namun frekuensi dan dosisnya 
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sangat tinggi. Hal seperti ini harus dihindari atau setidaknya dikurangi dosis dan frekuensi 
penggunaannya. Salah satu cara mengurangi dosis dan frekuensi penggunaannya adalah 
mengkombinasikan insektisida sintetik dengan cara pengendalian lain terutama yang ramah 
lingkungan seperti melepaskan semut rangrang dan lalat tachinid, penggunaan methyl 
eugenol sebagai attraktan,  pembungkusan buah, pengasapan dengan bahan tumbuhan, dan 
penggunaan insektisida nabati.  Cara-cara pengendalian yang demikian ternyata dapat 
mengurangi tingkat kerusakan 10-15%.   
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