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ABSTRAK 
 

Wereng Batang Padi Coklat merupakan salah satu hama penting tanaman padi. 

Pemakaian pestisida kimiawi secara terus-menerus akan menyebabkan resistensi, 

resurgensi, ledakan hama kedua, terbubuhnya serangga hama bukan sasaran dan 

tertinggalnya  residu  sehingga  mengganggu  keseimbangan  lingkungan.  Untuk 

mengurangi  dampak  tersebut,  pemakaian  pestisida  kimiawi  sebaiknya  diganti 

dengan  pestisida  nabati,  salah  satunya  adalah  nimba  (Azadirachta  indica). 

Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pengaruh  pestisida  biologis  (ekstrak  biji 

nimba) terhadap penekanan serangan Wereng Batang Padi Coklat (WBPC) pada 

tanaman padi. Penelitian ini dilaksanakan didesa Triagan, kecamatan 

Mojolaban, kabupaten Sukohardjo pada bulan Maret 2004 sampai dengan Mei 

2004 dengan  jenis  tanah  regosol  pada  ketinggian  tempat  110  meter  diatas 

permukaan laut. Penelitian ini merupakan percobaan faktorial dengan rancangan 

lingkungan Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan 2 perlakuan dengan 12 

kombinasi  perlakuan  yang   masing-masing  diulang  3  kali.  Faktor  pertama 

konsentrasi  ekstrak  biji  Mimba  yang  terdiri  5  taraf  yaitu  kontrol  (air),  12,5 

gram/l; 25 gram/l ; 50 gram/l dan 100 gram/l. Faktor  kedua:  Pelarut ekstrak 

yang terdiri 2 taraf yaitu pelarut air dan pelarut metanol. Hasil  penelitian ini 

menunjukkan  bahwa  LC50  dicapai  pada  konsentrasi  minimal  50%,  macam 

pelarut tidak berpengaruh nyata pada nilai LC50. Semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak biji  mimba semakin tinggi pula tingkat kematian hama wereng batang 

padi coklat, dan tidak ada  perbedaan yang nyata mengenai tingkat kematian 

hama pada pelarut ekstrak yang berbeda. 
 

Kata kunci: Ekstrak, mimba, wereng, padi, LC50 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Wereng batang padi coklat (WBPC)) Nilaparvata lugens Stal (Homoptera: 

Delphacidae) merupakan salah satu hama penting tanaman padi di daerah tropik 

termasuk Indonesia. Populasi WBPC sering ditemukan dalam jumlah tinggi yang 

dapat mengakibatkan gagal panen. Selain merusak tanaman padi secara langsung 

dengan cara menghisap cairan tanaman, WBPC juga dapat menularkan penyakit 

virus  kerdil  rumput  dan  kerdil  hampa  (Anonim,  1990).  Menurut  Bahagiawati 

(1987) hama ini dapat menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, 

baik di lahan sawah irigasi maupun di lahan rawa. 

Keberadaan WBPC di Indionesia telah diketahui sebelum tahun 1930, saat 

itu bukan  merupakan hama penting tanaman padi. Pada tahun 1931, ditemukan 

kerusakan  tanaman  di  Bogor.  Tahun  1939  di  Mojokerto  dan  tahun  1940  di 

Yogyakarta. Pada tahun 1968-1969, WBPC juga merusak tanaman padi di Jawa 

tengah (Tegal, Brebes dan Klaten) seluas 2.000 ha dan di Jawa Barat (Subang dan 
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Indramayu)  seluas  50.000ha  (Soehardjan,  1973).  Menurut  laporan  Mochida 

(1979) tahun  1972-1977 luas serangan berkisar 25.700-526.900 ha dan laporan 

Wiyanti (1988) pada tahun  1984-1986 serangan WBPC di Indosesia lebih dari 

50.000 ha. 

Pengendalian WBPC telah dilakukan dengan menerapkan Sistem 

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), yang didasarkan pada pertimbangan ekologi 

dan efisiensi ekonomi. Selama  sepuluh tahun terakhir sejak dilaksanakan program 

nasional PHT, di daerah jawa tengah dan derah Istimew Yogyakarta (DIY) tidak 

pernah  terjadi  letusan  WBPC.  Tetapi  menurut  laporan  Mahrub  (2000)  pada 

musim  tanam  (MT)  1998/1999  dan  1999  telah   terjadi  letusan  WBPC  di 

Kabupaten Sleman Barat, DIY dan tahun 2002 kembali terjadi letusan WBPC di 

beberapa tempat antara lain di Klaten seluas 888 ha (komunikasi pribadi dengan 

Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Klaten). 

Di tingkat petani, aplikasi pestisida kimia tetap merupakan pilihan utama 

kerana cepat  dapat dilihat hasilnya. Hal ini sesuai laporan penelitian Mahrub 

(2000) bahwa sampai saat ini  80% petani di Kabupaten Sleman, DIY untuk 

mengatsi serangan WBPC masih menggunakan  pestisida kimiawi, sedangkan 

sisanya (20%) menggunakan cara pengendalian lainnya seperti varietas tahan atau 

bercocok tanam. 

Pemakaian pestisida secara terus-menerus dan dengan dosis yang selalu 

bertambah  menyebabkan terjadinya resistensi, resurjensi, ledakan hama kedua, 

terbunuhnya serangga bukan sasaran dan tertinggalnya residu sehingga 

mengganggu keseimbangan lingkungan.Untuk mengurangi dampak tersebut pada 

dua dasa warsa  terakhir pemakaian pestisida kimia mulai beralih ke pestisida 
nabati, salah satunya adalah nimba (Azadirachta indica). 

Bagian tanaman nimba yang biasa digunakan dan diketahui mengandung 

bahan aktif azadirachtin adalah kulit batang, daun dan biji. Menurut penelitian biji 

paling banyak kandungan bahan aktif azadirachtin yaitu antara 2-4 mg/gram biji 

(National Research Council, 1992). 

Zat  aktif   azadirachtin   dapat   menimbulkan   berbgai   pengaruh   pada 

pertumbuhan   dan   perkembangan   pada   serangga   melalui   1)   penghambatan 

perkembangan telur, larva  atau pupa, 2) Memblokir proses ganti kulit selama 

stadium larva, 3) gangguan terhadap proses  kawin, terutama proses komunikasi 

seksual, 4) Penolakan makan pada larva dan dewasa , 5) Mencegah meletakkan 

telur,  6)Membuat  serangga  mandul,  7)  Meracun  larva  dan  dewasa  (National 

Research Council, 1992). 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Oktober 2004. 

dengan menggunakan bahan-bahan : benih padi varietas Mamberamo, biji Mimba, 

Pupuk Organik Bokhasi, pupuk Urea , TSP, KCl. dan fungisida. 

Penelitian ini dirancang faktorial dengan rancangan lingkungan Rancangan 

Acak Kelompok Lengkap dengan 3 blok sebagai ulangan. Faktor pertama adalah 

konsentrasi ekstrak biji nimba (K), terdiri atas lima aras, yaitu : 

K0 = kontrol (air) 

Kl =   12,5 gram / l 

K2 =   25 gram / l 
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K3 =   50 gram / l 

K4 = 100 gram / 
Faktor kedua adalah pelarut ekstrak (P)), terdiri atas dua aras, yaitu : 

P1 = pelarut air 

P2 = pelarut metanol. 

 
Persiapan  serangga  :Wereng  Batang  Padi  Coklat  dibiakkan  di  laboratorium 

Entomologi terapan UGM. 

 
Persiapan biji  mimba  :  Biji  mimba  diperoleh  dari  Ngawi,  Jawa  Timur.  Biji 

dijemur dan  disaring, kemudian dihaluskan. Kemudian dibuat dua ekstrak, taitu 

dengan pelarut air dan  pelarut metanol. Untuk ekstrak dengan pelarut air cara 

membuatnya  serbuk  biji  mimba   langsung  direndam  dalam  air,  diaduk  dan 

bibiarkan satu hari, setelah itu baru digunakan.  Ekstrak dengan pelarut metanol 

dibuat dengan metode penguapan (Martono, 1998). 

 
Cara pengujian : Menyiapkan gelas plastik yang bagian bawahnya dilubangi 5 

buah. Masing-masing lubang diisi 2 bibit padi varietas Mamberamo umur 5 hari. 

Kemudian diinfestasi 20 ekor WBPC nimfa instar IV dan segera ditutup kain kasa 

agar tidak terbang. Sehari kemudian  tanaman disemprotlarutan biji mimba baik 

pelarut air maupun pelarut metanol sesuai perlakuan. 

 
Pengamatan : Pengamatan dilakukan 1,2,3,4,5,6 dan 7 hari setelah perlakuan. 

Parameter pengamatan : 

1. Nilai LC50 dihitung dari pengamatan hari ke-7 

2.  Mortalitas dihitung hari ke 1,2,3,4,5, dan 6 

Analisis data  dengan  LC50  dan  mortalitas  dengan  uji  Duncan  Multiple 

Range Test taraf nyata 5%. 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengamatan 

 
Tabel 1. Nilai LC50 pada berbagai Tingkat Konsentasi Ekstrak Biji Mimba 

 
Konsentrasi (gram/liter) LC50 

100 
50 

25 

12,5 

Kontrol (air) 

50 d 
40 c 

20 b 

15 a 
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Tabel 2. LC50 pada berbagai Jenis Pelarut Ekstrak 

 
Pelarut LC50 

Air 
Metanol 

42 a 
45 a 

 

 

Tabel 3.  Mortalitas  Wereng  Batang  Padi  Coklat  (WBPC)  dengan  Perlakuan 
berbagai Konsentrasi Ekstrak Biji Mimba (hari ke-6) 

 
Konsentrasi (gram/l) Mortalitas (%) 

100 
50 

25 

12,5 

Kontrol (air) 

100 d 
65 c 

60 b 

25 a 

 

 

Tabel 4.  Mortalitas  Wereng  Batang  Padi  Coklat  (WBPC)  dengan  perlakuan 

macam pelarut ekstrak (hari ke-6) 
 

Pelarut Mortalitas (%) 

Air 
Metanol 

90 a 
95 a 

Keterangan : 
Nilai Mortalitas  yang  diikuti  huruf  yang  sama  tidak  berbeda  nyata  taraf  5% 

DMRT 

 
Pembahasan 

 

Dari pengamatan LC50 dari berbagai konsentrasi yang diperlakukan yaitu 

konsentrasi  100 gram/liter bisa mematikan wereng 50 (jumlah wereng uji 60 

ekor),  konsentrasi  50  gram/liter  bisa  mematikan  wereng  40,  konsentrasi  25 

gram/liter bisa mematikan wereng 20 ekor dan konsentrasi 12,5 gram/liter hanya 

bisa mematikan wereng sebanyak 15 ekor dari  jumlah 60 ekor. Hal ini artinya 

konsentrasi yang dapat mematikan wereng batang padi coklat (WBPC) lebih 50% 

adalah pada konsentrasi 50 gr/liter. Hal ini berarti dengan konsentrasi yang lebih 

rendah dari 50 gram ekstrak biji mimba / liter pelarut belum bisa mematikan 50% 

wereng  batang  padi  coklat  sehingga  minimal  harus  menggunakan  konsentrasi 

50%. 

Macam pelarut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap LC50 artinya 
baik pelarut air maupun pelarut metanol sama walaupun secara angka tidak sama 

tetapi secara statistik tidak signifikan. Pada Tabel 2 tersebut diatas terlihat pelarut 

metanol bisa mematikan 45 dari 60 wereng yang diujikan sedang dengan pelarut 

air hanya 42 wereng yang mati dari 60 wereng yang diujikan. 

Berdasarkan pengamatan dan uji statistik tingkat mortalitas pada berbagai 

tingkat konsentrasi ekstrak biji mimba adalah sebagai berikut: 

Pada konsentrasi  100%  pada  hari  ke-6  sudah  bisa  mematikan  wereng 

100%,  dengan  konsentrasi  50%  mematikan  wereng  65%.  Konsentrasi  25% 

mematikan  wereng  60%  dan  pada  konsentrasi  12,5%  hanya  bisa  mematikan 
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wereng 25%. Konsentrasi 100% signifikan terhadap konsentrasi yang lain. Hal ini 
berarti  semakin  tinggi konsentrasi ekstrak biji mimba tingkat kematian wereng 

batang padi coklat semakin tinggi. Hal ini karena ekstrak biji mimba mengandung 

senyawa azadirachtin yang bisa  menimbulkan berbagai pengaruh pada 

pertumbuhan dan perkembangan serangga antara lain 1)  penghambatan 

perkembangan  telur,  larva  atau  pupa  2)  memblokir  proses  ganti  kulit  selama 

stadium larva, 3) gangguan terhadap proses kawin, 4)penolakan makan pada larva 

dan  dewasa,  5)mencegah  meletakkantelur,  6)  membuat  serangga  mandul,  7) 

meracun larva dan dewasa (National Research Council, 1992) 

Dari hasil  pengamatan  dan  uji  statistik  ternyata  macam  pelarut  tidak 

signifikan terhadap tingkat mortalitas wereng batang padi coklat.  Pelarut air bisa 

mematikan 90% populasi  hama, sedang pelarut metanol bisa mematikan 95% 

pupulasi hama yang diujikan. Hal ini  membuktikan bahwa kedua pelarut dalam 

melarutkan bahan aktif mempunyai kemampuan yang  sama sehingga membuat 

kematian wereng yang sama secara statistik. 
 
 

KESIMPULAN 
 

1.  Konsentrasi  ekstrak  biji  mimba  berpengaruh  terhadap  LC  50  maupun 

mortalitas wereng batang padi coklat. 

2.  Jenis  pelarut  ekstrak  biji  mimba  tidak  berpengaruh  pada  LC50  maupun 

mortalitas wereng batang padi coklat. 

3.  Konsentrasi  terbaik  adalah  100%  pada  LC50  maupun  mortalitas  wereng 

batang padi coklat. 
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