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ABSTRACT 

This study aims to find and obtained the exact concentration of tuba root powder to control Aphis 
glycines on soybean (Glycines max L. Merrill). The research conducted experimentally using 
Completely Randomized Design (CRD) with 6 treatments (T0 = 0%; T1 = 0,2%; T2 = 0,4%; T3 = 
0,6%; T4 : 0,8% dan T5 = 1%) and 4 replications. The data has been analyzed using variance and 
further using Duncan's New Multiple Range Test at the 5% level. The results showed that 0.6% tuba 
root powder is effective to control aphids A. glycines because it is able to kill A glycines up to 
91.66%. Based on probit test using  POLO program, lethal concentration 50% (LC50) A. glycines is 
0.14% or 0-0.2% and lethal concentration 95% (LC95) A. glycines is 0.69% or 0.6-0.8%. 
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PENDAHULUAN 

Kedelai merupakan salah satu komoditi 
pangan penting di Indonesia karena peranannya 
tidak hanya sebagai komoditi ekspor yang dapat 
menambah devisa negara tetapi juga sebagai 
bahan makanan dan bahan baku beberapa 
industri makanan. Pada tahun 2009 produksi 
kedelai Riau sebesar 5.298 ton dan mengalami 
peningkatan pada tahun 2011 menjadi 7.350 ton 
(Badan Pusat Statistik, 2011). Kegiatan 
budidaya kedelai banyak mengalami kendala 
antara lain adanya serangan kutu daun Aphis 
glycines. Hama A. glycines adalah salah satu 
hama utama pada tanaman kedelai dengan 
kerusakan berupa tanaman layu, daun 
berguguran atau tanaman kerdil dan persentase 
pengisian polong menjadi rendah. Kehilangan 
hasil kedelai yang disebabkan oleh A. glycines 
mencapai 50%.  

Pengendalian terhadap A. glycines 
selama ini dilakukan dengan menggunakan 
insektisida kimia sintetik. Namun, penggunaan 
insektisida sintetik dapat menimbulkan 
beberapa dampak negatif seperti timbulnya 
resurgensi hama, resistensi hama, ledakan hama 

kedua, pencemaran terhadap lingkungan dan 
gangguan terhadap kesehatan manusia terutama 
petani. Oleh karena itu, penggunaan tepung akar 
tuba sebagai pestisida  nabati diharapkan dapat 
menjadi alternatif pengendalian yang efektif dan 
ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan mendapatkan konsentrasi 
yang tepat dari akar tuba untuk mengendalikan 
kutu daun A. glycines pada tanaman kedelai 
(Glycines max L. Merrill). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Laboratorium 
Hama Tumbuhan dan Kebun Percobaan 
Inkubator Agribisnis Fakultas Pertanian 
Universitas Riau dan dilaksanakan pada bulan 
Januari sampai Maret 2013. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan 
yang diuji adalah beberapa konsentrasi akar 
tuba sebagai berikut: 
T0   = 0% (0 g/l air) 
T1   = 0,2% (2 g/l air) 
T2   = 0,4% (4 g/l air) 



T3   = 0,6% (6 g/l air) 
T4   = 0,8% (8 g/l air) 
T5   = 1% (10 g/l air) 
 Data yang diperoleh dari hasil penelitian 
ini dianalisis secara statistik menggunakan 
analisis ragam dan diuji lanjut dengan DNMRT 
(Duncan’s New Multiple Range Test) pada taraf 
5%.  
 
Pelaksanaan  
Penanaman Kedelai  

Benih kedelai yang digunakan adalah 
varietas Willis yang diperoleh dari Balai Benih 
Induk (BBI) Pekanbaru. Media tanam berupa 
campuran tanah dan pupuk kandang dengan 
perbandingan 2:1. Sebanyak 800 g media 
dimasukan dalam polybag berukuran 10 x 15 
cm, lalu diinkubasi selama 7 hari. Setelah itu, 
benih kedelai ditanam pada lubang dalam 
polybag lalu lubang ditutup kembali dengan 
media, dalam satu polybag berisi 1 benih 
kedelai. Tanaman dipelihara dirumah kasa 
sampai berumur 28 hari       (4 minggu). 
 
Pembuatan Sungkup 
 Sungkup dibuat dari plastik mika pada 
bagian atasnya dan toples plastik pada bagian 
bawahnya kemudian ditutup dengan kain kasa 
halus berdiameter 1 mm sebagai ventilasi udara. 
Tinggi sungkup 40 cm dengan diameter 18 cm. 
 
Pembuatan Tepung Akar Tuba 
 Akar tuba diperoleh dari daerah Selat 
Baru, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 
Riau. Sebanyak 1 kg akar tuba segar dipotong-
potong dengan ukuran 2 cm lalu 
dikeringanginkan selama 8 hari. Selanjutnya 
akar tuba diblender hingga halus lalu diayak 
untuk mendapatkan tepung akar tuba. Tepung 
disimpan dalam stoples sebelum digunakan. 
 
Perbanyakan kutu daun Aphis glycines 
 Imago A. glycines diambil dari 
pertanaman kedelai di Jalan Kartama, Kelurahan 
Maharatu,  Kecamatan Marpoyan Damai 
Pekanbaru. Sebanyak 30 ekor imago A. glycines 
dipindahkan dengan menempelkan bagian daun 
tempat hidup imago A. glycines ke tanaman 
kedelai untuk perbanyakan. Setelah 24 jam, 

imago dipindahkan dan nimfa dipelihara hingga 
instar 4 (berumur 7 hari). 
 
Infestasi Kutu Daun A. glycines 
 Infestasi nimfa A. glycines dilakukan 
pada tanaman kedelai yang berumur 28 hari 
dengan jumlah nimfa yang diinfestasikan 
sebanyak 30 ekor/tanaman. Infestasi dilakukan 
secara langsung dengan memindahkan nimfa     
A. glycines  instar 4 yang telah berusia 7 hari.  
 
Pembuatan Konsentrasi Tepung Akar Tuba  
 Tepung akar tuba ditimbang sebanyak 2 
g, 4 g, 6 g, 8 g, dan 10 g lalu masing-masing 
ditambahkan aquades steril sebanyak 1000 ml. 
Masing-masing perlakuan ditambah dengan 0,1 
g sabun krim dan diaduk sampai homogen. 
Campuran didiamkan selama 2 jam. Kemudian 
disaring dengan kain kasa dan larutan siap untuk 
digunakan. 
 
Aplikasi Konsentrasi Tepung Akar Tuba 
 Penyemprotan akar tuba dilakukan 1 hari 
setelah nimfa A. glycines diinfestasikan ke 
tanaman inang. Sebanyak 10 ml larutan dari 
masing-masing konsentrasi tepung akar tuba 
disemprotkan ke seluruh permukaan tanaman 
kedelai. 
 
Pengamatan 
Waktu Awal Kematian Kutu Daun               
A. glycines. (jam) 
 Pengamatan dilakukan dengan 
menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 
mematikan paling awal hama A. glycines setelah 
diberi perlakuan. Pengamatan dilakukan setiap 
jam selama 24 jam dan dimulai 1 jam setelah 
aplikasi. 
 
Lethal Time 50 (LT50). (Jam) 
 Pengamatan dilakukan dengan 
menghitung waktu yang dibutuhkan dari 
masing-masing perlakuan untuk mematikan 
50% dari seluruh serangga uji. Pengamatan 
dilakukan setiap  jam dan dimulai 1 jam setelah 
aplikasi. 
 
 
 



Lethal Concentration (LC50 dan LC95). (%) 
 Pengamatan dilakukan setiap jam 
dengan mengamati konsentrasi mana yang dapat 
mematikan serangga uji sebesar 50% dan 95% 
dengan tepat. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis probit dengan 
memanfaatkan program POLO. Pengamatan 
dilakukan 1 jam setelah aplikasi. 
 
Mortalitas Total Aphis glycines. (%) 
 Pengamatan dilakukan dengan 
menghitung jumlah total Aphis glycines yang 
mati dan dilakukan di akhir pengamatan. 
Persentase mortalitas total kutu yang mati dapat 
dihitung dengan rumus yang mengacu pada 
Natawigena (1993) sebagai berikut : 
MT = 

ା
  x100% 

Keterangan : 
MT    = Persentase mortalitas total 
a        = Jumlah serangga uji yang hidup 
b        = Jumlah serangga yang mati 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan pemberian beberapa 
konsentrasi tepung akar tuba pada tanaman 
kedelai berpengaruh nyata terhadap rerata waktu 
awal kematian, LT50 dan mortalitas kutu daun 
Aphis glycines setelah dianalisis dengan sidik 
ragam. Hasil uji lanjut DNMRT pada taraf 5% 
dapat dilihat pada berikut. 
Tabel 1. Waktu awal kematian A. glycines 

Konsentrasi Tepung 
Akar Tuba (%) 

Waktu Awal 
Kematian (jam) 

0  
0,2  
0,4  
0,6  
0,8  
1 

22,00 c 
  2,75 b 
  2,25 b 
  1,75 ab 
 1,75 ab 
 1,00 a 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang 
tidak sama adalah berbeda nyata menurut hasil uji 
DNMRT pada taraf 5% 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
pneingkatan konsentrasi akar tuba menyebabkan 
waktu awal kematian A. glycines menurun. Hal 
ini disebabkan karena peningkatkan konsentrasi 
akan meningkatkan akumulasi senyawa 
rotenone dalam larutan sehingga menyebabkan 
jumlah senyawa rotenon yang terpapar pada 

tubuh kutu meningkat pula. Peningkatan 
paparan senyawa rotenon pada kutu tersebut 
mengakibatkan kutu lebih cepat mati yang 
terlihat pada waktu awal kematian kutu lebih 
singkat yaitu 1 jam pada konsentrasi tertinggi. 
Pendapat ini diperkuat oleh Wardani dkk. 
(2010) bahwa peningkatan konsentrasi suatu 
ekstrak insektisidal akan diikuti oleh masa 
hidup serangga uji yang semakin singkat pula. 
Selain itu, Andriani (2012) juga melaporkan 
bahwa peningkatan konsentrasi tepung akar tuba 
dari 0,2% hingga 1% mempersingkat awal 
kematian Myzus persicae hingga 10 jam. 
Tabel 2. LT50 A. glycines 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang 
tidak sama adalah berbeda nyata menurut hasil uji 
DNMRT pada taraf 5% 

Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa 
LT50 A. glycines semakin singkat seiring dengan 
peningkatan konsentrasi tepung akar tuba. 
Penurunan awal kematian A. glycines secara 
langsung akan menyebabkan waktu untuk 
mematikan 50% kutu menjadi lebih singkat 
yang terlihat dari nilai LT50 pada konsentrasi 
1% lebih rendah dibandingkan perlakuan 
lainnya yaitu 5,25 jam. Waktu awal kematian 
dan nilai LT50 yang lebih singkat pada 
peningkatan konsentrasi tepung akar tuba akan 
menyebabkan mortalitas total kutu semakin 
memingkat dengan konsentrasi tertinggi mampu 
menimbulkan kematian hingga 100%. Seperti 
yang terlihat pada     Tabel 3. 

 
 

 
 

 
 

Konsentrasi Tepung 
Akar Tuba (%) 

        LT50 (Jam) 

0  
0,2  
0,4  
0,6  
0,8   
1 

22,00 d 
8,75 c 
7,00 b 
6,74 b 
5,75 a 
5,25 a 



Tabel 3. Morrtalitas total A. glycines 

Konsentrasi Tepung 
Akar Tuba (%) 

    Mortalitas Total 
(%) 

0  
0,2  
0,4  
0,6  
0,8  
1 

0,00 f 
66,67 e 
79,17 d 
91,66 c 
97,50 b 

100,00  a 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang 
tidak sama adalah berbeda nyata menurut hasil uji 
DNMRT pada taraf 5% setelah ditransformasi 
menggunakan arc sin ඥ 

Keefektifan tepung akar tuba dalam 
mematikan kutu A. glycines disebabkan karena 
pada akar tuba terdapat senyawa rotenon yang 
bersifat insektisidal. Hasil penelitian Hien et al. 
(2003) menunjukkan bahwa kandungan rotenon 
pada akar tuba sebesar 11,6 %. Besarnya 
kandungan rotenon tersebut menyebabkan 
tepung akar tuba pada konsentrasi 0,6% sudah 
mampu mematikan 91,66 % kutu A. glycines 
pada tanaman kedelai. Yoon (2009) 
menegaskan bahwa rotenon bekerja secara 
kontak sebagai racun saraf atau racun 
pernapasan dan sebagai racun perut bagi 
serangga. Pada saat penyemprotan diduga 
rotenon masuk ke dalam tubuh A. glycines 
dengan menempel langsung pada permukaan 
tubuh A.glycines atau melalui proses makan. 
Muharsini dkk (2006) menyatakan bahwa 
rotenon yang ada didalam tubuh serangga akan 
mengganggu pernapasan dan metabolisme 
tubuh. Selama gangguan metabolisme terjadi 
diduga aktifitas makan kutu terhambat dan 
apabila pada konsentrasi tinggi maka gangguan 
metabolisme semakin memburuk diiringi 
dengan aktifitas makan yang semakin 
terhambat. Akibatnya akan terjadi kerusakan 
fungsional yaitu kerusakan pada plasma yang 
berdampak pada hilangnya energi sel dan 
berhentinya pernapasan sel. Hubungan antar 
mortalitas total dengan waktu awal kematian 
dan LT50 dari beberapa konsentrasi tepung akar 
tuba dapat dilihat pada gambar berikut ini 

 
 

 
 
Koefisien korelasi bernilai negatif 

memperlihatkan adanya hubungan berlawanan 
dimana penurunan waktu awal kematian dan 
LT50  menyebabkan mortalitas total kutu           
A. glycines meningkat. 

Hasil analisis probit menggunakan 
program POLO menunjukkan bahwa 
konsentrasi 0,69% merupakan konsentrasi tepat 
mematikan 95% A. glycines. 

Tabel 4. Lethal Concentration 50 dan 95 (LC50 
dan LC95) 

Parameter Konsentrasi 
(%) 

SK 95% 

LC50 0,14 0,028-0,237 
LC95 0,69 0,473-2,227 

Ket : SK = Selang Kepercayaan 

Tabel 4 menunjukkan bahwa konsentrasi 
0,14% tepung akar tuba adalah konsentrasi yang 
tepat untuk mematikan 50% kutu A. glycines. 
Sedangkan konsentrasi 0,69% tepung akar tuba 
merupakan konsentrasi yang tepat untuk  
mematikan 95% kutu A. glycines. Berdasarkan 
perlakuan yang diberikan pada tanaman kedelai, 
bahwa kisaran konsentrasi 0,2% mendekati 
konsentrasi tepat yaitu 0,14% untuk mematikan 
50% serangga uji. Sedangkan perlakuan 0,6% – 
0,8% tepung akar tuba mendekati konsentrasi 
tepat, yaitu 0,69%, untuk mematikan 95%         

y = 95,63 - 4,407x
R² = 0,928*
r = -0,963

-20
0

20
40
60
80

100
120

0 10 20 30

M
or

ta
lit

as
 T

ot
al

 (%
)

Waktu Awal Kematian (Jam)

y = 126,5 - 5,839x
R² = 0,974*
r = -0,987

-20
0

20
40
60
80

100
120

0 10 20 30
M

or
ta

lit
as

 T
ot

al
 (%

)
LT50 (Jam)



A. glycines. Hal ini ditunjukkan dari konsentrasi 
tepung akar tuba 0,6% mampu memberikan 
mortalitas total sebesar 91,66% dan konsentrasi 
0,2% mampu memberikan mortalitas 66,67% 
(Tabel 4). Dengan demikian pemberian 0,6% 
tepung daun sirih dapat dikatakan efektif dalam 
mematikan kutu A. glycines. Sesuai dengan 
penjelasan Prijono (2008) bahwa insektisida 
nabati dianggap efektif apabila memiliki 
konsentrasi dibawah 10%. 

 
KESIMPULAN 
 Pemberian 0,6%  tepung akar tuba efektif  
mengendalikan kutu daun Aphis glycines karena 
mampu  mematikan Aphis  glycines sebesar 
91,66%. Penurunan  waktu awal kematian dan 
LT50 kutu  pada beberapa konsentrasi tepung 
akar  tuba  menyebabkan terjadinya peningkatan 
mortalitas total kutu daun  A. glycines 
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