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ABSTRAK 
 

Wereng  Coklat  (Nilaparvata  lugens)  dan  Wereng  Hijau  (Nephotettix  sp.) 

merupakan  dua  jenis serangga yang berpotensi sebagai hama paling dominan 

menyerang tanaman padi.  Untuk mengurangi serangan hama wereng terhadap 

lahan pertanian beberapa tehnik pengendaliannya telah banyak dilakukan. Salah 

satu cara pengendalian populasi wereng coklat yang telah dilakukan para petani 

di Desa Prambon, Kabupaten Trenggalek adalah dengan mencampurkan Minyak 

Angin 1001 kedalam air. Pelaksanaan penelitian diawali dengan  mengkoleksi 

serangga percobaan sebanyak mungkin dari lapangan (Deli Serdang) dengan 

menggunakan jala serangga dan aspirator, dilanjutkan dengan penyortiran dan 

identifikasi  di  laboratorium,  kemudian  diperbanyak  di  Rumah  Kaca  dengan 

meletakkannya pada tanaman  padi yang terdapat dalam tabung kaca dan pada 

bagian atasnya ditutupi kain kasa. Kemudian  dilanjutkan dengan pengisolasian 

telur wereng hijau dan wereng coklat sebanyak 480 telur. Kemudian 30 butir telur 

ditempatkan pada larutan Minyak Angin 1001 dengan kadar 0% (kontrol); 0,1%; 

0,3%; 0,5%. Kemudian telur ini diamati setiap hari dan masing-masing perlakuan 

dilakukan sebanyak 4 ulangan, dan diamati selama 8 hari. Data yang diperoleh 

diolah dengan  menggunakan Uji F dan yang menjadi rancangan penelitian ini 

adalah  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  non-faktorial  yang  kemudian  diuji 

dengan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Minyak Angin 1001 yang diberikan pada telur wereng hijau dan wereng coklat 

berpengaruh  sangat  nyata  (α<0,01)  terhadap  perkembangan   embrio  pada 

perlakuan 0,1%; 0,3%; dan 0,5%. Tingkat mortalitas pada konsentrasi Minyak 

Angin 1001 0,3% tidak mencapai angka 50% kematian dan pada konsentrasi 

0,5% mencapai lebih dari 50% angka kematian telur wereng coklat, sedangkan 

pada wereng hijau tidak mencapai angka 50% kematian (46,63%). Uji BNT (Beda 

Nyata  Terkecil)  menunjukkan  kematian  (penghambat  perkembangan  embrio) 

terbesar pada konsentrasi Minyak Angin 1001 0,5%. 

 
Kata kunci: pengendalian, populasi wereng coklat, Nilaparvata lugen, wereng 

hijau, Nephottetix sp. 

 
PENDAHULUAN 

Wereng coklat  (Nilaparvata  lugens)  dan  wereng  hijau  (Nephotettix  sp.) 

merupakan  dua  jenis  serangga  yang  berpotensi  sebagai  hama  paling  dominan 

menyerang tanaman padi di Indonesia maupun negara-negara lainnya yang ada di 

kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini  disamping lewat menghisap cairan yang 

terdapat   pada   jaringan   tanaman   padi,   kedua   jenis   wereng   tersebut   dapat 

memindahkan (sebagai vektor) virus ke tanaman padi. Lewat kedua perilaku itu, 

biasanya tanaman padi akan menjadi kuning, kerdil dan akhirnya mati. Alhasil 
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gagal panen pun terjadi. Wereng hijau merupakan vektor virus atau penyakit 

“tungro”,  sedangkan  wereng  coklat  (Nilaparvata  lugens)  vektor  virus  atau 

penyakit “rice grassy stunt” (Wilson & Claridge, 1991; Baehaki, 1993). 

Gagal panen yang diakibatkan oleh serangan wereng dan virusnya sudah 

sering kali dilaporkan di Indonesia. Serangan yang paling dahsyat dari kedua jenis 

wereng tersebut misalnya pernah terjadi di Sumatera Utara pada tahun 70-an dan 

tahun 80-an. Ketika itu gagal panen  mencapai hingga 100%. Gagal panen yang 

diakibatkan oleh wereng-wereng tadi bersama dengan virusnya juga terjadi pada 

tahun  1999  dan  2002  yang  lalu  pada  berbagai  daerah  pertanian  yang  ada  di 

Indonesia (Suara Pembaharuan 26-27.07.1999 dan Suara Merdeka 28.01.2002). 

Untuk  mengurangi  serangan  hama  wereng  terhadap  pertanian  beberapa 

tehnik pengendaliannya telah diperkenalkan kepada para petani. Pengendalian ini 

pada dasarnya  mencakup pengendalian secara fisik atau mekanik, kimiawi dan 

biologi. Bahkan juga lewat pengendalian terpadu (Jumar,2000). 

Untuk mengendalikan populasi wereng coklat, seorang petani dari kelompok 

tani tunggak  semi di Desa Prambon, Kabupaten Trenggalek telah menggunakan 

Minyak Angin 1001. 

Kegiatan PKM ini bertitik tolak dari pengalaman kelompok tani di atas 

dalam mengendalikan populasi wereng coklat, khususnya kelompok tani Janggi. 

Dalam hal ini ingin di uji kebenaran dari pengalaman tersebut. Pengujiannya di 

fokuskan pada populasi stadium  telur  dan juga dengan menambah jenis wereng 

yang di uji, yaitu wereng hijau (Nephotettix sp). 

Rumusan 

1.  Bagaimana pengaruh minyak angin 1001 dalam menghambat 

perkembangan wereng hijau? 

2.  Bagaimana pengaruh minyak angin 1001 dalam menghambat 

perkembangan wereng coklat? 
Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh dan manfaat penggunaan minyak angin 1001 

dalam mengendalikan perkembangan populasi wereng hijau. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh dan manfaat penggunaan minyak angin 1001 

dalam mengendalikan perkembangan populasi wereng coklat. 
Manfaat Penelitian 

Luaran yang  diharapkan  dari  program  ini  adalah dihasilkannya  sebuah 

artikel yang dapat dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi secara nasional, 

yang  akan  mengkaji  tentang  pengaruh  penggunaan  minyak  angin  1001  untuk 

pengendalian perkembangan populasi wereng hijau dan wereng coklat. 
Setelah program ini berakhir diharapkan : 

1. Para petani dapat mengendalikan perkembangan wereng hijau. 

2. Para petani dapat mengendalikan perkembangan wereng coklat. 
3. Para petani tidak hanya bergantung pada penggunaan pestisida akan tetapi 

dapat menggunakan alternatif lain, seperti minyak angin 1001 
 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 Bulan (Juli-November 2005) di Desa 

Sambirejo Timur Tembung Deli Serdang, Laboratorium, dan Rumah Kaca MIPA 

Universitas Negeri Medan. 
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Bahan dan Alat 
Bahan yang digunakan adalah wereng hijau, wereng coklat, minyak angin 

1001, aquades, pasir, dan tanah. 

Alat  yang  digunakan  adalah  jala  serangga,  tabung  kaca,  botol  kaca, 

aspirator, kain  kelambu, baki, mikroskop, alat bedah, gelas ukur, beaker glass, 

cawan petri, pipet tetes, pengaduk, polibag, magnetik stirer, dan erlemeyer. 

 
Metode yang Digunakan dalam Kegiatan 

Untuk meneliti pengaruh penggunaan minyak angin 1001 untuk pengendalian 

wereng hijau dan wereng coklat akan digunakan prosedur dan pendekatan sebagai 

berikut : 
Persiapan Penelitian 
1. Koleksi serangga percobaan 

Serangga  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  pertama-tama  akan 

dikoleksi  dari lapangan. Dalam hal ini dengan menggunakan jala serangga 

(Stewart,   2002),   penangkapan   wereng   coklat   dan   wereng   hijau   akan 

dilakukan di daerah pertanian sekitar Desa Sambi Rejo Timur Tembung Deli 

Serdang,  Sumatera  Utara.  Dengan  menggunakan  aspirator  wereng-wereng 

yang telah tertangkap dalam jala serangga akan disortir dalam keadaan hidup- 

hidup  dan  selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam   tabung-tabung  yang  telah 

disediakan. Bagian atas dari tabung-tabung itu akan ditutupi  dengan kain 

kelambu  agar  serangga  tetap  mendapat  oksigen.  Wereng  yang  sudah 

tertangkap  dan  telah  berada  dalam  tabung-tabung  selanjutnya  dibawa  ke 

laboratorium untuk disortir dan diidentifikasi lebih lanjut. 

2. Penyortiran dan Identifikasi di laboratorium 

Setelah sampai di laboratorium, wereng-wereng yang ada dalam tabung – 

tabung  kemudian  dilepaskan  kedalam  tabung  kaca  yang  pada  salah  satu 

bagian sisinya diberi  sumber cahaya. Dalam keadaan seperti itu, wereng- 

wereng akan berkumpul ke sumber  cahaya dan dengan mudah di tangkap 

kembali dengan menggunakan aspirator. Wereng-wereng kemudian 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bagian atasnya ditutupi dengan kain 

kelambu.  Wereng-wereng ini selanjutnya diidentifikasi di bawah mikroskop 

dengan menggunakan  kunci determinasi. Dalam hal ini untuk memastikan 

bahwa wereng yang tertangkap betul-betul termasuk wereng hijau dan wereng 

coklat digunakan kunci determinasi wereng  yang disusun oleh Wilson dan 

Claridge  (1991).  Untuk  itu  aedagus  dari  kedua  wereng  tersebut  menjadi 

parameter utama untuk memastikan kebenaran speciesnya. 

3. Perbanyakan Serangga (Mass Rearing) 

Wereng coklat  dan  wereng  hijau  yang  sudah  diidentifikasi  dengan  benar 

kemudian  dipelihara pada tanaman padi yang terdapat dalam tabung kaca, 

yang pada bagian atasnya ditutupi dengan kain kelambu. Dalam hal ini pada 

tiap tabung kaca ditempatkan 30 betina  dan 30 jantan. Tanaman padi tadi 

bersama dengan wadahnya ditempatkan pada suatu  baki berisi pasir yang 

senantiasa basah dan ditempatkan di Rumah Kaca. Tiap hari wereng tersebut 

akan senantiasa di kontrol untuk mengetahui perkembangannya. Setelah 10 

hari wereng-wereng dewasa tadi dipindahkan pada tanaman padi yang baru, 

yang terdapat dalam tabung kaca lainnya. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh 
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populasi wereng  yang  homogen.  Yang  akan  digunakan  pada  pelaksanaan 

penelitian. 

 
Pelaksanaan Penelitian 

Untuk menyelidiki  pengaruh  penggunaan  Minyak  Angin  1001  terhadap 

tingkat  mortalitas telur wereng coklat dan wereng hijau maka akan digunakan 

pendekatan seperti  yang  digunakan Manurung (2001). Dalam hal ini pertama- 

tama telur diisolasi dari daun tumbuhan, dan kemudian diberi perlakuan Minyak 

Angin 1001. 
1. Isolasi Telur 

Untuk  mendapatkan  telur  yang  cukup  akan  digunakan  pada  penelitian, 

sebanyak 120  individu betina dari masing-masing wereng coklat dan hijau 

yang berasal dari “mass rearing” akan ditempatkan pada tanaman padi yang 

ditempatkan  pada  4  tabung  kaca  (@  30  individu).  Setelah  4  jam  masa 

peletakan telur, wereng akan dipindahkan ke tanaman lain yang berada pada 

tabung  lain.  Sementara  itu  daun-daun  padi  yang  sebelumnya   ditempati 

wereng   akan   diisolasi   untuk   mendapatkan   telur-telur.   Dalam   hal   ini 

diperlukan sebanyak 480 telur. 

2. Perlakuan dengan minyak angin 1001 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak angin 1001 terhadap tingkat 

mortalitas  telur wereng coklat dan wereng hijau, maka dilakukan perlakuan 

sebagai  berikut:   masing-masing  sebanyak  30  telur  yang  telah  diisolasi 

ditempatkan pada larutan  Minyak  Angin 1001 dengan kadar 0% (sebagai 

kontrol);  0,1  %;  0,3%;  dan  0,5  %.  Dalam  hal  ini  untuk  masing-masing 

perlakuan dibuat 4 ulangan karena itu jumlah telur yang digunakan sebanyak 

480. Telur-telur itu selanjutnya ditempatkan pada temperatur suhu kamar. 

Telur-telur  pada  cawan  ini  akan  diamati  hari  demi  hari.  Memperhatikan 

perubahan  yang  terjadi.  Dalam  hal  menghitung  jumlah  telur  yang  gagal 

berkembang dan yang menetas menjadi larva. 

3.  Rancangan Penelitian 

Adapun rancangan  dalam  penelitian  ini  adalah  Rancangan  Acak  Lengkap 

(RAL) non faktorial. Bagan sebagai berikut: 

 
30 30 30 30 

 
30 30 30 30 

 

30 30 30 30 
 

 

30 30 30 30 
 
 
 

 
Analisis data hasil Penelitian 
Data jumlah telur yang gagal berkembang/menjadi larva akan diolah selanjutnya. 

Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan uji F-Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Dan selanjutnya dilakukan uji rata-rata LSD (Zar,1999). 
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Bila terdapat pengaruh nyata dan sangat nyata, maka perlu dilakukan Uji Beda 

Nyata Terkecil  (BNT) untuk melihat beda antar perlakuan. Bila koefisien lebih 

kecil dari 20% maka penelitian dikatakan cukup teliti, bila koefisien lebih besar 

dari 20% maka penelitian dikatakan kurang teliti. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan taraf kepercayaan 95% dan 99% atau F 0.05 

dan F 0.01. Jika F (h) < F 0.05, menunjukkan tidak nyata taraf konsentrasi dan 

lama perendaman, maka Ho diterima dan Ha ditolak pada taraf kepercayaan 95%. 

Jika  F  (h)  ≥  F  0.05,  menunjukkan   pengaruh  nyata  konsentrasi  dan  lama 

perendaman, maka Ho ditolak dan Ha diterima pada taraf kepercayaan 95%. Jika 

F  (h)  ≥  F  0.01,  menunjukkan  pengaruh  sangat  nyata  konsentrasi  dan  lama 

perendaman pada taraf kepercayaan 99% (Sastrosupadi,2000). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Wereng Coklat (Nilaparvata lugens) 

Jumlah kematian telur wereng coklat setelah diberi perlakuan Minyak Angin 

1001 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 1. Jumlah Kematian Telur Wereng Coklat Dengan Perlakuan Minyak Angin 1001 

 
Perlakuan Ulangan 

1 2 3 4 

Total Perlakuan Rata-Rata 

 

0% 0 2 0 3 5 1,25 
0,1% 6 3 8 6 23 5,75 
0,3% 15 16 11 11 53 13,25 
0,5% 28 25 29 26 108 27 

  Total   189 47,25 
 

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa pada konsentrasi 0,5% Minyak 

Angin 1001  jumlah kematian telur wereng coklat semakin meningkat. Setelah 

dianalisis  secara  statistik,   jumlah  kematian  dari  ketiga  kelompok  perlakuan 

tersebut berbeda sangat nyata dibanding dengan kelompok kontrol (0%). 

 
Tabel 2. Analisis Sidik Ragam Jumlah Kematian Telur Wereng Coklat Dengan Perlakuan 

Minyak Angin 1001 
 

Sumber 

Variasi 

Db JK KT Fhitung Ftabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 3 1524,19 508,06 121,33
** 

3,49 5,95 

Galat 12 50,25 4,19 

Total 15 1574,44 

 

Pada daftar sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan Minyak Angin 1001 

memberi  pengaruh  yang  berbeda  sangat  nyata  pada  taraf  kepercayaan  99% 

terhadap  jumlah  kematian  telur  wereng  coklat  (Nilaparvata  lugens).  Hal  ini 

terlihat dari Fhitung (121,33)  > Ftabel (5,95), maka Ho ditolak dan Ha diterima pada 

taraf kepercayaan 99%, yang berarti ada pengaruh perlakuan Minyak Angin 1001 

terhadap jumlah kematian telur wereng coklat (Nilaparvata lugens). 
Untuk mengetahui beda antar perlakuan, maka digunakan uji beda nyata terkecil 
(BNT). 
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Tabel 3. Uji BNT Jumlah Kematian Telur Wereng Coklat Dengan Perlakuan Minyak Angin 1001 

 
Perlakuan Rata-Rata Beda Rata-Rata 

0% 0,1% 0,3% 0,5% 

0% 

0,1% 

0,3% 

0,5% 

1,25 

5,75 

13,25 

27 

- 

4.5
**

 

12
**

 

25,75
**

 

 
- 

7,5
**

 

21,25
**

 

 

 
- 

13,75
** 

- 

Keterangan: ** = berbeda sangat nyata 

 

Dari tabel  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  semua  perlakuan  menunjukkan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata antar perlakuan. 

Untuk mengetahui secara jelas hubungan antara jumlah kematian telur wereng 

coklat dengan perlakuan Minyak Angin 1001 dapat dilihat pada gambar histogram 

berikut ini: 
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Gambar 1. Persentase Mortalitas Telur Wereng Coklat Dengan Perlakuan Minyak Angin 1001. 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa konsentrasi Minyak Angin 1001 

0,5% mengakibatkan telur wereng coklat tidak berkembang bahkan mengalami 

kematian  dibandingkan  dengan  perlakuan  yang  lain.  Pada  konsentrasi  0,5% 

jumlah  telur  wereng   coklat  yang  mati  paling  banyak  dibandingkan  dengan 

konsentrasi Minyak Angin 1001 0,1%  dan 0,3%. Dibandingkan dengan kontrol 

(0%), pengaruh Minyak Angin 1001 terhadap  perkembangan embrio ini sudah 

sangat  nyata  mulai  dari  konsentrasi  0,1%.  Tetapi   berdasarkan  gambar  3.3 

menunjukkan bahwa yang mendekati mencapai angka kematian 50% adalah pada 

konsentrasi 0,5%. 

Untuk mengetahui ketelitian dari penelitian ini maka dilakukan uji ketelitian 

koefisien  keragaman (KK). Dari uji ketelitian ini diperoleh hasil KK(4,33%) < 

20% (Lampiran I). Hal ini berarti penelitian yang dilakukan cukup teliti. 

 
Wereng Hijau (Nephotettix sp) 

Jumlah kematian telur wereng hijau setelah diberi perlakuan Minyak Angin 

1001 dapat dilihat pada Tabel 4. Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada 

konsentrasi   0,5%  Minyak  Angin  1001  jumlah  kematian  telur  wereng  hijau 

semakin meningkat. Setelah dianalisis secara statistik, jumlah kematian dari ketiga 

kelompok perlakuan tersebut berbeda  sangat  nyata dibanding dengan kelompok 

kontrol (0%). 
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Tabel 4. Jumlah Kematian Telur Wereng Hijau Dengan Perlakuan Minyak Angin 1001 

 

Perlakuan Ulangan Total Perlakuan Rata-Rata 
 

 1 2 3  4  
0% 0  3 0 3  6 1,5 
0,1% 5  6 6 5  22 5,5 
0,3% 16  18 18 15  67 16,75 
0,5% 23  20 17 23  83 20,75 

   Total    178 44,5 
 

Tabel 5. Analisis Sidik Ragam Jumlah Kematian Telur Wereng Hijau Dengan Perlakuan Minyak 

Angin 1001 

 

Sumber Db JK KT Fhitung Ftabel 
 

Variasi 0,05 0,01 
Perlakuan 3 994,25 331,41 109,01

** 3,49 5,95 
Galat 12 36,5 3,04    
Total 15 1030,75     

 

Pada daftar sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan Minyak Angin 1001 

memberi  pengaruh  yang  berbeda  sangat  nyata  pada  taraf  kepercayaan  99% 

terhadap jumlah kematian telur wereng Hijau (Nephotettix sp). Hal ini terlihat dari 

Fhitung   (109,01) >  Ftabel   (5,95), maka  Ho  ditolak  dan  Ha   diterima  pada  taraf 

kepercayaan  99%,  yang  berarti  ada  pengaruh  perlakuan  Minyak  Angin  1001 

terhadap jumlah kematian telur wereng Hijau (Nephotettix sp). 

Untuk mengetahui beda antar perlakuan, maka digunakan uji beda nyata 

terkecil (BNT). 
 

Tabel 6. Uji BNT Jumlah Kematian Telur Wereng Hijau Dengan Perlakuan Minyak Angin 1001 

 
Perlakuan Rata-Rata Beda Rata-Rata 

0% 0,1% 0,3% 0,5% 

0% 

0,1% 
0,3% 

0,5% 

1,5 

5,5 
16,75 

20,75 

- 

4
**

 

15,25
**

 

19,25
**

 

 
- 

11,25
**

 

15,25
**

 

 

 
- 

4
** 

- 

Keterangan: ** = berbeda sangat nyata 

 
Dari tabel  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  semua  perlakuan  menunjukkan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata antar perlakuan. 

Untuk mengetahui secara jelas hubungan antara jumlah kematian telur wereng 

Hijau dengan perlakuan Minyak Angin 1001 dapat dilihat pada gambar histogram 

(Gambar 2). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi Minyak Angin 

1001  0,5%   mengakibatkan   telur   wereng   Hijau   tidak   berkembang   bahkan 

mengalami kematian dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Pada Konsentrasi 

0,5% jumlah telur wereng Hijau yang mati paling banyak dibandingkan dengan 

Konsentrasi  Minyak Angin 1001 0,1% dan 0,3%. Dibandingkan dengan kontrol 

(0%), pengaruh perlakuan Minyak Angin 1001 terhadap perkembangan ini sudah 

sangat  nyata  mulai  dari  konsentrasi   0,1%.  Tetapi  berdasarkan  gambar  3.4 

menunjukkan  bahwa  pada  konsentrasi  0,5%  belum  mencapai  angka  kematian 

50%. Hal  ini  berbeda  dengan  wereng  coklat  yang  mencapai  lebih  dari  50% 

(57,14%) sedangkan wereng hijau hanya 46,63%. 
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Gambar 2. Persentase Mortalitas Telur Wereng Hijau Dengan Perlakuan Minyak Angin 1001. 

 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi Minyak Angin 1001 

0,5% mengakibatkan telur wereng Hijau tidak berkembang bahkan mengalami 

kematian  dibandingkan  dengan  perlakuan  yang  lain.  Pada  Konsentrasi  0,5% 

jumlah  telur  wereng   Hijau  yang  mati  paling  banyak  dibandingkan  dengan 

Konsentrasi Minyak Angin 1001 0,1%  dan 0,3%. Dibandingkan dengan kontrol 

(0%), pengaruh perlakuan Minyak Angin 1001 terhadap perkembangan ini sudah 

sangat  nyata  mulai  dari  konsentrasi  0,1%.  Tetapi  berdasarkan   gambar  3.4 

menunjukkan  bahwa  pada  konsentrasi  0,5%  belum  mencapai  angka  kematian 

50%. Hal  ini  berbeda  dengan  wereng  coklat  yang  mencapai  lebih  dari  50% 

(57,14%) sedangkan wereng hijau hanya 46,63%. 

Untuk mengetahui ketelitian dari penelitian ini maka dilakukan uji ketelitian 

koefisien keragaman (KK). Dari uji ketelitian ini diperoleh hasil KK(3,9%) < 20% 

(Lampiran II). Hal ini berarti penelitian yang dilakukan cukup teliti. 

 
Pembahasan 

 

Sebagaimana telah disebutkan dari hasil sebelumnya, bahwa Minyak Angin 

1001 menyebabkan  kematian  (menghambat  perkembangan  embrio)  pada  telur 

wereng  coklat  dan  wereng  hijau.  Sifat  penghambat  ini  kemungkinan  karena 

adanya  Methylis  salicylas  54,8%  yang  merupakan  salah  satu  komposisi  dari 

minyak  angin  tersebut.  Zat  ini  jumlahnya  paling  besar  dibandingkan  dengan 

komposisi lainnya. Rumus molekul Methylis salicylas tersebut adalah 

C6H4(OH)C))CH3  yang merupakan metil ester asam salisinil (Anonim,2005). Hal 

ini terbukti dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa  konsentrasi dari Minyak 

Angin 1001 yang mengandung zat Mythylis salicylas dapat mengakibatkan telur- 

telur  wereng  coklat  dan  hijau  menjadi  tidak  berkembang  bahkan  mengalami 

kematian. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana cara 

kerja Mythylis salicylas dalam menghambat perkembangan embrio wereng coklat 

dan wereng hijau. Dari data yang dihasilkan pada konsentrasi 0,5% Minyak Angin 

1001, jumlah kematian telur wereng coklat dan hijau semakin meningkat. Setelah 

dianalisis secara statistikjumlah kematian dari ketiga kelompok perlakuan tersebut 

berbeda sangat nyata jika dibandingkan dengan kontrol (0%). 
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KESIMPULAN 
 

1. Wereng Coklat (Nilaparvata lugens) dan Wereng Hijau (Nephotettix sp) 

memiliki   tahapan  perkembangan  embrio  yang  ditandai  dengan  adanya 

perubahan warna dan pertambahan ukuran telur serta terbentuknya berbagai 

organ tubuh seperti mata, kepala, notum, abdomen dan organ lainnya. 

2. Minyak Angin 1001 yang diberikan pada telur wereng coklat dan hijau 

berpengaruh sangat nyata (α = 0,01) terhadap jumlah kematian telur wereng 

coklat dan hijau pada taraf 0,1%; 0,3%; dan 0,5%. 

3. Persentase kematian telur wereng coklat secara berturut-turut 0%; 0,1%; 
0,3% dan 0,5% adalah 2,65%; 12,17%; 28,04% dan 57,12% sedangkan pada 

wereng hijau adalah 3,37%; 12,36%; 37,64% dan 46,63%. 
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