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ABSTRAK 

 Pest control with usage entomophatogen fungi opportunity was developing as 

biological control agent for example: Metarhizium anisopliae (Mestch) sorokin. The 

experiment was conducted in Plant Pest Laboratory from Oktober until Desember 

2012. The objective study was to find the better concentration M. anisopliae for 

control Nezara viridula at long beans plant. The treatment tasted were concentration 

M. anisopliae 25g /l aquades, 35g /l aquades, 35g /l aquades, 40g /l  aquades and    

45g /l aquades. The experiment used completely randomized design (CRD) with 5 

treatments and 4 replications. The result showed that M. anisopliae could control      

N. viridula at long beans with 90.00% mortality in concentration 45g /l aquades was 

271.50 hours.  
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PENDAHULUAN 

Kacang panjang (Vigna sinensis) merupakan sayuran yang sangat digemari 

oleh berbagai kalangan masyarakat dengan tingkat konsumsi yang cukup besar. 

Selain rasanya enak, sayuran ini juga mengandung zat gizi yang cukup banyak. 

Kandungan gizi pada polong maupun pada daun tanaman ini cukup lengkap. Polong 

muda banyak mengandung protein, vitamin A, lemak, dan karbohidrat. Komoditas ini 

merupakan sumber protein nabati yang cukup potensial (Haryanto dkk, 1999).  

Hama yang banyak menyerang tanaman kacang panjang dan menjadi hama utama 

adalah kepik hijau Nezara viridula. N. viridula dapat menyebabkan penurunan hasil 

dan bahkan dapat menurunkan kualitas biji (Putut, 2011). 

Penggunaan pestisida kimia dalam usaha pengendalian kepik hijau dapat 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan, terjadinya resistensi 

dan resurjensi hama serta dapat mengganggu ekosistem alam. Pengendalian dengan 

agen hayati merupakan alternatif yang aman. Beberapa cendawan entomopatogen 

yang dapat dimanfaatkan sebagai agen hayati misalnya cendawan entomopatogen 

Metarhizium anisopliae (Prayogo dan Tengkano, 2004). 

M. anisopliae bersifat parasit pada serangga dan bersifat saprofit pada tanah 

atau bahan organik. Jamur ini melakukan penetrasi ke dalam tubuh serangga melalui 

kontak dengan kulit di antara ruas-ruas tubuh.  Mekanisme penetrasinya di mulai 

dengan menempelkan konidia pada kutikula atau mulut serangga. Konidia ini 

selanjutnya berkecambah dengan membentuk tubuh kecambah. Apresorium         



mula-mula dibentuk dengan menembus epitikula, selanjutnya menembus jaringan 

yang lebih dalam (Situmorang, 1990 dalam Novianty, 2005).  

Penelitian bertujuan mendapatkan konsentrasi M. anisopliae yang lebih baik 

untuk mengendalikan hama kepik hijau N. viridula pada kacang panjang. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan Fakultas Pertanian, 

Universitas Riau, dari bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2012. Penelitian 

dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 5 

perlakuan dan 4 ulangan, sehingga diperoleh 20 unit percobaan. Perlakuan yang 

digunakan adalah: 

M1 = 25 g /  l aguades 

M2 = 30 g /  l aquades      

M3 = 35 g /  l aquades      

M4 = 40 g /  l aquades      

M5 = 45 g /  l aquades   

 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara statistik menggunakan 

sidik ragam. Model linear yang digunakan sebagai berikut :  

 

Yij = μ + τi + εij 

Keterangan :  

Yij =Nilai pengamatan pada suatu unit percobaan pada perlakuan ke-i yang 

mendapat ulangan ke-j 

μ = Nilai tengah umum 

τi = Pengaruh dari pemberian konsentrasi Metarhizium anisopliae  ke-i 

εij   = Pengaruh galat percobaan  pada pemberian konsentrasi Metarhizium   

anisopliae ke-i dan ulangan ke-j 

Selanjutnya diuji lanjut dengan Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 

pada taraf 5%. 

 

Pelaksanaan penelitian 

Penelitian dilaksanakan beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 1. Penyediaan 

serangga uji Nezara viridula, 2. Reisolasi cendawan entomopatogen M. anisopliae 

(Metsch) Sorokin, 3. Perbanyakan cendawan entomopatogen M. anisopliae (Metsch) 

Sorokin pada media jagung pecah, 4. Pembuatan suspensi untuk perlakuan, 5. 

Aplikasi cendawan entomopatogen M. anisopliae (Metsch) Sorokin.  

 Parameter yang diamati meliputi, 1. Perubahan tingkah laku dan morfologi,  

2. Waktu awal kematian Nezara viridula, 3. Lethal time 50 (LT50), 4. Mortalitas 

harian imago Nezara viridula, 5. Mortalitas total imago Nezara viridula, 6. 

Pengukuran suhu dan kelembaban harian. 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama Tumbuhan pada suhu rata-rata 

26,62
o
C dan kelembaban udara 87,25% dengan hasil sebagai berikut: 

Perubahan Tingkah Laku dan Morfologi 

Hasil pengamatan yang dilakukan terlihat jelas bahwa terjadi perubahan 

tingkah laku dan morfologi imago N. viridula setelah dilakukan aplikasi                    

M. anisopliae. Perubahan tingkah laku ditandai dengan lambatnya pergerakan imago 

N. viridula, aktifitas terbang menurun, tungkai depan selalu digesekkan ke antena, 

imago banyak yang menempel pada dinding stoples dan aktifitas makan menurun. 

Hal ini sesuai dengan literatur yang dinyatakan oleh Priyanti (2009) yang menyatakan 

bahwa ada ciri prilaku yang terjadi dikenal sebagai summit disisase, dimana serangga 

yang mati karena jamur entomopatogen menunjukkan prilaku akan naik ke 

permukaan atas tanaman dan melekatkan diri disana. Fenomena ini oleh beberapa 

pakar dikatakan sebagai usaha untuk menyelamatkan populasi lain yang sehat dari 

infeksi jamur entomopatogen. 

Perubahan morfologi imago ditandai dengan tumbuhnya miselium cendawan 

M. anisopliae pada seluruh bagian tubuh yang awalnya berwarna putih dan 

selanjutnya akan berubah menjadi hijau gelap. Sebelum munculnya miselium, imago 

mengalami beberapa perubahan warna yaitu dimulai dari warna hijau yang sangat 

cerah kemudian akan berubah menjadi hijau pucat kemudian berubah lagi menjadi 

warna kecoklatan dan akhirnya menjadi warna kehitaman dan mengeras. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Boucias dan Pendland (1998) yaitu perubahan warna hitam 

yang terjadi pada tubuh serangga disebabkan oleh proses melanisasi yang merupakan 

suatu bentuk pertahanan tubuh serangga melawan patogen. 
 

  
Gambar 1. Imago N.  viridula Sehat (kiri) dan Imago N. viridula Terinfeksi (kanan) 

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2012) 
 

Waktu Awal Kematian Nezara viridula 

Hasil sidik ragam terhadap waktu awal kematian imago Nezara viridula  

menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi Metarhizium anisopliae 

berpengaruh nyata terhadap awal kematian N. viridula dan setelah di uji lanjut dengan 

Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) taraf 5% hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 



Tabel 1. Rata-rata waktu awal kematian imago uji dengan perlakuan berbagai  

konsentrasi Metarhizium anisopliae (Jam) 

Konsentrasi Metarhizium anisopliae 

 

Rata-rata (Jam) 

25 g /l aquades (45,5 x 10
7 

kon/ml) 124.00 c 

30 g /l aquades (50 x 10
7 
kon/ml )   120.75 bc 

35 g /l aquades (59 x 10
7 
kon/ml)   105.00 ab 

40 g /l aquades (66 x 10
7 
kon/ml)   98.75 a 

45 g /l aquades (81 x 10
7 
kon/ml)   94.50 a 

KK=  10.86 %  

Ket: Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji 

lanjut DNMRT pada taraf 5%. 

 

 Tabel 1 memperlihatkan bahwa perlakuan Metarhizium anisopliae dengan 

konsentrasi 25g /l aquades berbeda nyata dengan konsentrasi 35g /l aquades,           

40g /l aquades dan 45g /l aquades namun berbeda tidak nyata dengan konsentrasi 30g 

/l aquades. Hal ini terjadi karena konsentrasi 25g /l aquades dan 30g /l aquades 

memiliki jumlah kerapatan konidia yang paling rendah diantara konsentrasi yang 

lainnya yaitu 45,5 x 10
7 

kon/ml
 

dan 50 x 10
7 

kon/ml sehingga menyebabkan 

rendahnya daya kecambah dan menyebabkan kematian serangga juga lebih lama. 

Sesuai dengan pernyataan Feron (1981) dalam Heriyanto dan Suharno (2008) 

menyatakan bahwa keberhasilan penggunaan fungi entomopatogen dalam 

pengendalian hama antara lain ditentukan oleh konsentrasi kepadatan konidia dan 

daya kecambah spora, semakin tinggi kepadatan dan daya kecambahnya maka 

peluang cendawan dalam mematikan serangga juga makin cepat, demikian juga 

sebaliknya semakin rendah kepadatan dan daya kecambahnya maka peluang 

cendawan dalam mematikan juga semakin lambat.  

Selanjutnya terjadi perbedaan yang tidak nyata antara konsentrasi                   

M. anisopliae 45g /l aquades dengan konsentrasi 40g /l aquades dan 35g /l aquades. 

Hal ini diduga karena adanya pengaruh patogenitas dari masing-masing perlakuan 

konsentrasi yang berbeda. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Neves dan Alves 

(2004) bahwa waktu awal kematian serangga dipengaruhi oleh patogenitas dari 

perbedaan konsentrasi pada saat aplikasi. Tingkat patogenitas entomopatogen yang 

dapat menyebabkan penyakit pada serangga ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu 

sifat fisiologi dari inang seperti mekanisme pertahanan dari inang dan sifat fisiologi 

dari entomopatogen.  

 

Lethal Time 50 (LT50). (Jam) 
Hasil sidik ragam terhadap Lethal time 50 (LT50) kematian imago Nezara 

viridula menunjukkan bahwa perlakuan beberapa konsentrasi Metarhizium anisopliae 

berpengaruh nyata terhadap Lethal time 50 N. viridula dan setelah di uji lanjut dengan 

Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) taraf 5% hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 2: 

 

 



Tabel 2. Rata-rata Lethal time 50 (LT50) dengan perlakuan berbagai konsentrasi     

M. anisopliae (Jam) 

Konsentrasi Metarhizium anisopliae 

 

Lethal time 50 (Jam) 

25 g /l aquades (45,5 x 10
7
 kon/ml) 229.00 b 

30 g /l aquades (50    x 10
7
 kon/ml) 228.75 b 

35 g /l aquades (59    x 10
7
 kon/ml) 204.00 ab 

40 g /l aquades (66    x 10
7
 kon/ml) 199.25 a 

45 g /l aquades (81    x 10
7
 kon/ml) 189.00 a 

KK= 8,57 % 

Ket: Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji 

lanjut DNMRT pada taraf 5%. 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa perlakuan M. anisopliae dengan konsentrasi 

45g /l aquades dan 40g /l aquades berbeda tidak nyata dengan konsentrasi              

35g /l aquades. Perbedaan tidak nyata disebabkan karena cendawan pada konsentrasi 

tersebut masih terus melakukan penyesuaian pada tubuh N. viridula untuk 

berkembang dan mendapatkan nutrisi sehingga kemampuan M. anisopliae untuk 

menimbulkan kematian belum maksimal. Hal ini disebabkan  N. viridula memiliki 

kutikula yang tebal, sehingga cendawan M. anisopliae membutuhkan waktu yang 

lebih lama untuk menimbulkan infeksi. Perbedaan tidak nyata ini juga terlihat pada 

awal kematian imago N. viridula pada konsentrasi 45g /l aquades dan 40g /l dan     

35g /l aquades. Artinya kemampuan cendawan M. Anisopliae dalam mematikan 50% 

dari serangga uji belum menunjukkan perbedaan yang berarti antara konsentrasi    

45g /l aquades, 40g /l aquades dan 35g /l aquades.  

Selanjutnya, terjadi perbedaan yang nyata antara konsentrasi 45g/l aquades 

dan 40g /l aquades dengan konsentrasi 30g /l aquades dan 25g /l aquades dalam 

mematikan 50% imago uji. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi M. anisopliae yang 

lebih rendah memiliki jumlah konidia lebih sedikit dan mengakibatkan perbedaan 

dalam hal mematikan 50% serangga uji. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian 

Chikwenhere dan Vestergaardt (2001) dalam Hasyim dan Azwana (2003) yakni 

banyaknya jumlah konidia jamur entomopatogen berhubungan dengan tingkat 

konsentrasi yang digunakan.  

Konsentrasi dan kerapatan konidia yang lebih tinggi dibanding konsentrasi 

lainnya menyebabkan toksin dan enzim yang masuk pada tubuh imago lebih banyak, 

sehingga akan lebih mempercepat kematian imago N. viridula. Hal ini dapat dilihat 

pada perlakuan M. anisopliae 45g /l aquades dan 40g /l aquades memiliki kerapatan 

konidia yang lebih tinggi dibanding konsentrasi M. anisopliae 30g /l aquades dan 25g 

/l aquades. Kedua perlakuan ini yaitu 45g /l aquades (81 x 10
7 

kon/ml) dan 40g /l 

aquades (66 x 10
7 

kon/ml) dapat mematikan 50% imago  N. viridula lebih cepat yaitu 

berturut-turut 189 jam dan 199,25 jam. Sedangkan pada perlakuan M. anisopliae    

30g /l aquades dan 25g /l aquades memiliki kerapatan konidia yang lebih rendah 

yakni masing-masing (50 x 10
7 

kon/ml ) dan (45,5 x 10
7 

kon/ml) sehingga lebih 

lambat dalam mematikan 50 %  imago N. viridula.  

 



Mortalitas Harian Imago N. viridula. (%) 

 Hasil pengamatan terhadap mortalitas harian imago Nezara viridula dengan 

perlakuan berbagai konsentrasi Metarhizium anisopliae menunjukkan pengaruh yang 

nyata terhadap kematian imago N. viridula. Persentase kematian harian imago           

N. viridula dapat dilihat pada gambar 2. 

  

Gambar 2. Fluktuasi Mortalitas Harian Imago N. viridula 

 

Gambar 2 menjelaskan fluktuasi mortalitas harian imago N. viridula yang 

berbeda setiap hari. Pada hari ke-4 semua perlakuan telah menyebabkan kematian 

imago N. viridula pada kisaran 2,5% - 7,5% kecuali pada perlakuan 25g /l aquades. 

Hal ini terjadi karena pada konsentrasi 25g /l aquades memiliki jumlah konidia yang 

paling sedikit dibanding konsentrasi yang lainnya sehingga dalam mematikan N. 

viridula juga semakin lama. Sesuai dengan penelitian Sapdi (1999) yang menyatakan 

bahwa pada konsentrasi yang rendah, cendawan belum mampu menguraikan lapisan 

kitin dan lemak dari kutikula serangga sehingga penetrasi dan infeksi tidak terjadi.            

Mortalitas harian mencapai puncak mortalitas pada hari ke-10 dengan 

persentase 17,5% pada konsentrasi 45g /l aquades. Hal ini diduga karena tingginya 

konsentrasi M. anisopliae yang digunakan sehingga mengakibatkan tingkat mortalitas 

yang tinggi juga. Sesuai dengan penelitian Boucias dan Pendland (1998) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi spora yang diinfeksikan, maka 

semakin tinggi peluang kontak antara patogen dengan inang. Semakin tinggi tingkat 

infeksi yang terjadi, maka proses kematian serangga akan semakin cepat. Sedangkan  

pada konsentrasi 25g /l aquades, puncak motalitas memiliki persentase 15% dan 

memiliki waktu yang paling lama dalam mencapai puncak mortalitas yaitu pada hari 

ke 12 dibanding konsentrasi yang lain. Hal ini disebabkan rendahnya konsentrasi 

cendawan M. anisopliae menyebabkan daya infeksi juga semakin rendah dan 

terjadinya puncak mortalitas semakin lama.  

Selanjutnya terjadi penurunan mortalitas harian pada konsentrasi 45g /l 

aquades di hari selanjutnya. Hal ini disebabkan cendawan telah melakukan infeksi, 
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berkembang dan menyerap cairan kedalam tubuh imago uji dan mengakibatkan 

banyak imago uji yang mati sehingga jumlah N. viridula semakin sedikit.  

 Pada hari ke 12 konsentrasi 45g /l aquades telah mencapai kematian 100%. 

Selanjutnya konsentrasi 40g /l aquades kematian 100% terjadi pada hari ke 13, 

sedangkan konsentrasi 35g /l aquades, 30g /l aquades dan 25g /l aquades kematian 

100% baru terjadi pada hari ke-14. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi konidia yang diaplikasikan mengakibatkan tingkat mortalitas harian yang 

lebih cepat. Pendapat ini sejalan dengan penyataan Trizelia dan Nurdin (2008) bahwa 

semakin tinggi konsentrasi konidia yang diinfeksikan, maka semakin tinggi peluang 

kontak antara patogen dengan inang. Semakin tinggi serangan tersebut, maka proses 

kematian serangga yang terinfeksi akan semakin cepat.  

 

Mortalitas Total Imago Nezara  viridula. (%) 

Hasil sidik ragam terhadap persentase mortalitas total imago menunjukkan 

bahwa perlakuan beberapa konsentrasi Metarhizium anisopliae berpengaruh nyata 

terhadap mortalitas total Nezara viridula dan setelah di uji lanjut dengan Duncan’s 

New Multiple Range Test (DNMRT) taraf 5% hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3: 

Tabel 3. Rata-rata mortalitas total imago N. viridula dengan perlakuan berbagai  

M. anisopliae (%) 

Konsentrasi Metarhizium anisopliae 

 

Mortalitas total (%) 

25 g /l aquades (45,5 x 10
7
 kon/ml) 57.50 c 

30 g /l aquades (50    x 10
7
 kon/ml) 57.50 c 

35 g /l aquades (59    x 10
7
 kon/ml)   67.50 bc 

40 g /l aquades (66    x 10
7
 kon/ml) 77.50 b 

45 g /l aquades (81    x 10
7
 kon/ml) 90.00 a 

KK= 10,92 % 

Ket: Angka-angka pada lajur yang diikuti oleh huruf kecil yang tidak sama berbeda nyata menurut uji 

lanjut DNMRT pada taraf 5% setelah di transformasi arcsin  𝑌 

 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa perlakuan Metarhizium anisopliae dengan 

konsentrasi 45g /l aquades berbeda tidak nyata dengan konsentrasi 40g /l aquades, 

35g /l aquades, 30g /l aquades dan 25g /l aquades. Perbedaan yang nyata antara 

konsentrasi 45g /l aquades dengan konsentrasi yang lainnya pada mortalitas total 

tidak sesuai dengan yang terjadi pada waktu awal kematian dan Lethal time 50 

(LT50). Hal ini disebabkan masing-masing konsentrasi sudah mengalami penurunan 

efektifitas sehingga dalam mematikan imago N. viridula juga sangat berpengaruh. 

Penurunan efektifitas ini disebabkan karena semakin berkurangnya jumlah nutrisi 

yang menjadi makanan bagi cendawan sehingga kemampuan untuk bereproduksi dan 

pembentukan enzim juga semakin berkurang.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan M. anisopliae antara lain: asal 

isolat M. anisopliae, kerapatan konidia, kualitas media tumbuh, jenis hama yang 

dikendalikan, waktu aplikasi, frekuensi aplikasi, dan faktor lingkungan seperti suhu, 

sinar ultra violet, curah hujan dan kelembaban (Prayogo dan Tengkano, 2004). 



Kondisi suhu dan kelembaban juga sangat mempengaruhi keberhasilan 

cendawan M. anisopliae dalam mengendalikan serangan hama. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan cendawan M. anisopliae berkisar antara 22-27 
0
C, sedangkan 

pembentukan kecambah pada konidia terjadi pada kelembaban di atas 90% dan 

konidia akan berkecambah dengan sangat baik bila kelembaban udara tinggi hingga 

100%. Patogenitas cendawan M. anisopliae akan menurun apabila kelembaban udara 

di bawah 86% (Prayogo dkk, 2005). Pada saat penelitian dilaksanakan kondisi suhu 

di Laboratorium rata-rata 26,625
o
C dan rata-rata kelembaban 87,25 %. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan cendawan   M. anisopliae. 

Persentase mortalitas total tertinggi terdapat pada perlakuan dengan 

konsentrasi 45g /l aquades yaitu 90.00 %. Hal ini berkaitan dengan kematian awal 

dan juga Lethal time 50 (LT50) yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya. Sedangkan persentase mortalitas terendah terdapat pada perlakuan 

25g /l aquades yaitu hanya mampu mematikan serangga uji sebesar 57.50 % dan juga 

memiliki waktu terlama dalam menyebabkan kematian awal dan juga Lethal time 50 

(LT50). Terjadinya hal ini disebabkan karena penambahan konsentrasi menyebabkan 

semakin banyak konidia yang menempel pada tubuh imago N. viridula uji dan 

melakukan penetrasi. Prayogo dkk (2005) menyatakan bahwa dengan penambahan 

konsentrasi maka akan menyebabkan semakin banyak konidia yang menempel pada 

tubuh serangga uji dan melakukan penetrasi kedalam haemocoel. Terinfeksinya        

N. viridula uji oleh cendawan menyebabkan rusaknya sistem pencernaan, otot, sistem 

syaraf dan sistem pernafasan yang mengakibatkan kematian imago N. viridula.   

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2012) menyatakan bahwa 

mekanisme infeksi cendawan entomopatogen diawali dengan menempelnya spora 

cendawan pada kutikula serangga. Selanjutnya spora berkecambah dan melakukan 

penetrasi kedalam tubuh serangga. Tahap berikutnya, cendawan tumbuh dan 

berkembang dalam darah serangga. Cendawan akan mempercepat reproduksi dengan 

memisahkan tubuh hifanya untuk melawan ketahanan serangga. Pada saat yang sama, 

toksin antibiotik yang diproduksi cendawan melemahkan sekaligus mematikan 

serangga dengan cepat. Selanjutnya hifa akan tumbuh dan memenuhi seluruh badan 

serangga. Ketika cendawan mulai berkembang, serangga menampakkan gejala sakit, 

seperti gerakan yang tidak terkoordinasi dan akhirnya akan menyebabkan kematian 

pada serangga.  

Pemberian konsentrasi 45g /l aquades lebih baik bila dibandingkan dengan 

semua perlakuan. Hal ini disebabkan karena konsentrasi 45g /l aquades mampu 

mematikan serangga uji sampai 90.00 %. Kemampuan cendawan dalam mematikan 

serangga uji ini disebabkan karena kerapatan konidia yang tinggi (81 x 10
7 

kon/ml) 

sehingga enzim dan toksin yang dihasilkan cendawan M. anisopliae juga tinggi . 

Sejalan dengan dengan hasil penelitian Rieswanto (1998) yang menunjukkan adanya 

korelasi positif antara konsentrasi konidia dengan mortalitas serangga uji, yaitu 

semakin tinggi konsentrasi konidia maka mortalitas serangga juga semakin tinggi. 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Konsentrasi Metarhizium anisopliae 45g /l aquades dengan kerapatan konidia 

81 x 10
7 

kon/ml merupakan konsentrasi yang memiliki kecenderungan lebih baik 

dalam mengendalikan hama kepik hijau Nezara viridula karena mampu menyebabkan 

mortalitas total 90.00 % selama 271.50 jam (11.31 hari).  

Saran 

 Pengendalian hama Nezara viridula pada tanaman kacang panjang sebaiknya 

menggunakan konsentrasi Metarhizium anisopliae 45g /l aquades (81 x 10
7 

kon/ml). 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di lapangan dengan menggunakan cendawan 

entomopatogen M. anisopliae dengan memperhatikan faktor-faktor luar yang 

mempengaruhi cendawan entomopatogen M. anisopliae.  
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