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RINGKASAN 

INDAH KURNIA HAPSARI. 125040201111200. Bioaktivitas Ekstrak   

Tanaman Zodia Evodia suaveolens Terhadap Kumbang Tembakau 

Lasioderma serricorne Fabricius. (Coleoptera: Anobiidae). Dibawah 

bimbingan Dr. Ir. Toto Himawan, SU sebagai pembimbing utama dan Silvi 

Ikawati, SP., MP., MSc sebagai pembimbing pendamping. 

Tembakau merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia yang 

berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Daun tembakau 

umumnya dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam gudang 

penyimpanan. Lamanya periode penyimpanan ini dapat memberikan kesempatan 

bagi kumbang tembakau Lasioderma serricorne untuk tumbuh dan bereproduksi. 

L. serricorne mengakibatkan daun berlubang sehingga tidak memiliki nilai jual 

lagi. Upaya pengendalian yang selama ini dilakukan adalah dengan fumigasi fosfin. 

Penggunaan fosfin harus memperhatikan aspek keselamatan kerja karena sangat 

beracun terhadap manusia. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan 

pemanfaatan insektisida alami yang bersifat ramah lingkungan. Salah satunya 

adalah ekstrak tanaman zodia. Kandungan linalool dalam zodia telah dikenal 

memiliki efek toksik dan repelen terhadap serangga. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas fumigan dan repelen ekstrak daun zodia terhadap L. 

serricorne. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 6 perlakuan dan diulang sebanyak 

4 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan dengan membandingkan beberapa 

konsentrasi, yaitu 0 ppm (kontrol), 50.000 ppm, 150.000 ppm, 250.000 ppm, 

350.000 ppm, dan 450.000 ppm. Masing-masing konsentrasi ditambahkan pelarut 

aseton hingga 1 mL. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian aktivitas 

fumigan dan atraktan/repelen ekstrak daun zodia terhadap L. serricorne. Pengujian 

aktivitas fumigan dilakukan dengan memaparkan 20 telur, 20 larva, 20 pupa, dan 

20 imago dalam masing-masing toples perlakuan. Pengujian atraktan/repelen 

dilakukan pada 20 imago L. serricorne. Data hasil uji fumigan dianalisis dalam 

Analisis of Variance (ANOVA), dan jika terdapat perbedaan yang nyata dalam 

perlakuan, maka dilakukan uji lanjutan BNT (5%) untuk mengetahui perbedaan 

antar perlakuan. Nilai LC50 (Median Lethal Concentration 50%) dihitung dengan 

menggunakan analisis Probit menggunakan program Hsin-chi. Sedangkan data 

hasil uji atraktan/repelen dihitung dengan menggunakan rumus Indeks Repelen (IR) 

kemudian dianalisis dengan uji non-parametrik Kruskal Wallis untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh repelensi ekstrak daun zodia terhadap L. serricorne. 

Hasil penelitian aktivitas fumigan dapat diketahui bahwa ekstrak daun zodia 

memiliki efek toksik terhadap keempat fase L. serricorne. Berdasarkan hasil uji 

BNT dari persentase mortalitas keempat fase L. serricorne didapatkan hasil bahwa 

konsentrasi terbaik yang dapat diaplikasikan yaitu sebesar 450.000 ppm, karena 

pada konsentrasi tersebut telah mampu mematikan L. serricorne dengan rerata 

kematian hingga 100%. Nilai LC50 yang dibutuhkan untuk telur, larva, pupa, dan 

imago secara berurutan yaitu 140.092 ppm/300 ml (462.304 ppm/L); 150.499 

ppm/250 ml (601.996 ppm/L); 150.302 ppm/250 ml (601.208 ppm/L); dan 412.698 

ppm/250 ml (1.650.792 ppm/L). Ekstrak daun zodia juga memiliki sifat repelen 

terhadap L. serricorne. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan dalam 

pengujian, maka tingkat repelensi yang dihasilkan juga semakin tinggi.  



 

vi 

 

SUMMARY 

INDAH KURNIA HAPSARI. 125040201111200. Bioactivity of Evodia 

suaveolens extract to Cigarette Beetle Lasioderma serricorne Fabricius. 

(Coleoptera: Anobiidae). Supervised by Dr. Ir. Toto Himawan, SU. and Silvi 

Ikawati SP., MP., MSc. 

Tobacco is one of the important commodity in Indonesia that played an 

important role in improving the economy of Indonesia. Tobacco leaf can generally 

be stored in a long period of time in the warehouse. The duration of the retention 

period would provide an opportunity for the tobacco beetle Lasioderma serricorne 

to grow and reproduce. L. serricorne caused the leaf perforated so it didn’t have 

any value to be sold again. Control effort that has been done was phosphine 

fumigation. It should be more important to pay attention while using phosphine to 

work because it was very poisonous for humans. Another alternative might be 

chosed was using natural insecticides because of its environmentally safety. One of 

them was a plant extract of Evodia suaveolens. The content of linalool in E. 

suaveolens has been known to have toxic effects and repellent against insects. This 

study was aimed to determine the activity of the fumigant and repelent of E. 

suaveolens leaf extract against L. serricorne. 

The study was conducted by using 6 treatments and repeated 4 times. The 

treatments was used by comparing various concentrations, were 0 ppm (control), 

50,000 ppm; 150,000 ppm; 250,000 ppm; 350,000 ppm; and 450,000 ppm. Each 

concentration was added with acetone until 1 mL. Tests performed included testing 

the activity of the fumigant and attractant / repellent E. suaveolens leaf extract 

against L. serricorne. Fumigant activity test was done by exposing 20 eggs, 20 

larvae, 20 pupae and 20 imago in each jar of treatment. Testing of attractant / 

repellent was made on 20 imago L. serricorne. Fumigant test result data analyzed 

in the Analysis of Variance (ANOVA), and if there was a significant difference in 

the treatment, then LSD tests (5%) would be conducted to know the differences 

between treatments. LC50 (Median Lethal Concentration 50%) were calculated by 

using Probit analysis with Hsin-chi program. Whereas the test result of data 

attractant / repellent were calculated by using repellent Index (IR) and than analyzed 

by using nonparametric Kruskal Wallis to know how the repellent effect of E. 

suaveolens leaf extract to L. serricorne. 

The results of the research activity of the fumigant could be seen that the leaf 

extract of E. suaveolens have toxic effects on the four phases of L. serricorne. Based 

on the results of LSD test from mortality percentage L. serricorne fourth phase 

showed that the best concentration that could be applied was 450,000 ppm because 

the concentration has been able to kill L. serricorne with an average mortality up to 

100%. LC50 needed for egg, larvae, pupae, and imago in sequence were 140,092 

ppm/300 ml (462,304 ppm/L); 150,499 ppm/250 ml (601,996 ppm/L); 150,302 

ppm/250 ml (601,208 ppm/L); dan 412,698 ppm/250 ml (1,650,792 ppm/L). E. 

suaveolens leaf extract also has repellent activity against L. serricorne. The higher 

concentration used in the test, then the resulting of repellent level was also higher. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berperan 

meningkatkan perekonomian Indonesia (Rachmat dan Sri, 2009). Daun tembakau 

umumnya dapat disimpan hingga bertahun-tahun sebelum diolah menjadi rokok di 

gudang penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan yang lama dapat memberikan 

kesempatan bagi hama gudang untuk tumbuh dan berkembang (Imai, 2005). Hama 

gudang yang menyerang pada masa penyimpanan yaitu kumbang tembakau 

Lasioderma serricorne.  

Larva dari kumbang L. serricorne menyebabkan sebagian besar kerusakan 

bagi komoditas/ produk yang disimpan. Imago L. serricorne menyebabkan 

kerusakan dengan membuat lubang untuk menembus kemasan produk (Mahroof 

dan Phillips, 2007). Daun yang berlubang diakibatkan L. serricorne dapat 

menurunkan nilai jual, sehingga produktivitas yang diperoleh petani atau 

pengusaha tembakau akan menurun. 

Upaya ditingkat pengusaha tembakau untuk mengendalikan serangan L. 

serricorne adalah menggunakan fumigasi fosfin. Fumigasi fosfin merupakan 

metode yang tepat untuk diaplikasikan di gudang. Namun, kumbang yang telah 

resisten akan terus berkembang dan menyebar, sehingga penggunaan teknik 

fumigasi menjadi kurang efisien. Selain hama yang telah resisten, perhatian 

masyarakat telah berkembang pada kesehatan dan potensi membahayakan 

lingkungan akibat penggunaan pestisida sintetik (Imai 2005).  

Fumigasi fosfin digunakan sebagai pengendalian terakhir untuk 

mengendalikan hama gudang L. serricorne di gudang penyimpanan. Namun, 

komponen dari sistem manajemen penyimpanan yang ketergantungan pada  

penggunaan fosfin menimbulkan setengah populasi hama L. serricorne resisten 

terhadap fosfin dengan frekuensi yang tinggi (Zettler dan Keever,1994). Resistensi 

hama L. serricorne yang tinggi disebabkan fumigasi dengan fosfin menimbulkan 

ketidakseimbangan agroekosistem. 

Alternatif lain untuk mengurangi terjadinya resiko berbahaya bagi manusia 

yaitu dengan pemanfaatan insektisida alami yang ramah lingkungan. Salah satu 

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai insektisida alami yaitu tanaman zodia 
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(Evodia suaveolens). Tanaman zodia (E. suaveolens) family Rutaceae merupakan 

salah satu tanaman asli Papua yang dimanfaatkan sebagai tanaman pengusir 

nyamuk oleh masyarakat Papua. Tanaman zodia  mempunyai aroma yang tajam 

yang disebabkan oleh kandungan evodiamine, rutaecarpine, serta kandungan 

minyak esensial linalool dan α-pinene yang bersifat repellent sehingga tidak disukai 

oleh serangga dan bersifat insektisidal (Lestari, 2015). Penelitian mengenai 

pemanfaatan insektisida alami dilaporkan di beberapa Negara lain untuk 

mengendalikan L. serricorne. Penelitian yang dilakukan oleh Zhong, Su, dan Lu 

(2010), menyatakan bahwa toksisitas fumigan E. stauntonii mampu mengendalikan 

keempat fase perkembangan L. serricorne. Larva dan imago L. serricone lebih 

rentan terhadap ekstrak E. stauntonii bila dibandingkan telur dan pupa. 

Penelitian Lestari et al (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

ekstrak daun zodia memiliki efek toksik terhadap Crocidolomia binotalis. Efek 

toksik yang ditimbulkan meliputi penghambatan pertumbuhan dan perkembangan 

C. binotalis dengan mortalitas mencapai 43,3-63,3%, menghambat penambahan 

berat larva, memperpanjang umur stadia larva, menurunkan berat pupa dan jumlah 

pupa, menekan muncul serangga dewasa, menurunkan telur dan persentase telur 

yang menetas. 

Potensi insektisida tanaman zodia (E. suaveolens) sudah dilaporkan pada 

beberapa penelitian sebelumnya. Namun belum diketahui aktivitasnya sebagai 

insektisida untuk mengendalikan hama gudang. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian terhadap bioaktivitas ekstrak tanaman zodia terhadap hama gudang 

tembakau (L. serricorne). 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana aktivitas fumigan ekstrak daun zodia terhadap mortalitas larva, pupa, 

imago, dan telur kumbang tembakau L. serricorne. 

2. Apakah ekstrak daun zodia bersifat atraktan atau repelen terhadap kumbang 

tembakau L. serricorne. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: a. untuk mengetahui aktivitas fumigan 

ekstrak daun zodia (Evodia suaveolens) terhadap tingkat mortalitas larva, pupa, 
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imago, dan telur kumbang tembakau L. serricorne, b. untuk mengetahui sifat 

repelen dan atraktan dari minyak atsiri ekstrak daun zodia (E. suaveolens) terhadap 

kumbang tembakau L. serricorne. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: a. ekstrak daun zodia (E. suaveolens) 

memiliki aktivitas fumigan terhadap larva, pupa, imago, dan telur kumbang L. 

serricorne, b. ekstrak daun zodia (E. suaveolens) memiliki sifat repelen terhadap 

kumbang tembakau L. serricorne. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat (khususnya pengusaha tembakau) mengenai pemanfaatan minyak atsiri 

ekstrak daun zodia (E. suaveolens) dalam mengendalikan hama kumbang tembakau 

L. serricorne yang bersifat ramah lingkungan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Tembakau (Nicotiana tabacum L.) 

Sejarah Tembakau 

Nicotiana tabacum (Nicotiana spp., L.) atau lebih dikenal sebagai tembakau 

(tobacco) berasal dari Benua Amerika. Sejarah tembakau pada mulanya digunakan 

oleh penduduk asli Amerika untuk kegunaan medis. Sejarah mereka yang penuh 

dengan legenda dan mitos banyak dikaitkan dengan tembakau. Ajaran-ajaran 

kepercayaan mereka juga bersangkut-paut dengan tumbuhan tembakau, dimana 

asap tembakau dipercaya dapat melindungi mereka dari makhluk-makhluk halus 

yang jahat dan sebaliknya memudahkan mereka mendekati makhluk-makhluk halus 

yang baik. Orang asli di Amerika yang bermukim di New World telah 

menghadiahkan daun tembakau kepada Christopher Columbus saat melintasi 

Lautan Atlantik untuk pertama kalinya pada tahun 1942. Seabad setelah itu, 

merokok telah menjadi kegilaan global, dan seterusnya memberi manfaat ekonomi 

kepada para pengusaha di Amerika Serikat (Rizal, 2015). Sejarah tanaman 

tembakau mulai ditulis pada 12 Oktober 1942, yaitu saat pendaratan Christoper 

Columbus di Amerika (Ekanantari, 2014). 

Di Indonesia, tembakau sudah dikembangkan sebelum zaman tanam paksa 

era Van Den Bosch. Pada periode 1870 hingga 1940, penanaman tembakau 

berkembang di tempat-tempat seperti Kedu, Kediri, dan daerah perkapuran antara 

Semarang dan Surabaya. Setelah itu Klaten, daerah sekitar Vorstenlanden, Besuki, 

dan Jember. Pada era tanam paksa, ribuan etnis Madura dipaksa meninggalkan 

kampung halamannya untuk menjadi buruh di perkebunan tembakau di Besuki, 

Situbondo, Bondowoso, Jember, dan daerah tapal kuda lainnya. Besuki di Jawa 

Timur, Klaten di Jawa Tengah, dan Deli di Sumatera Utara merupakan daerah 

penghasil tembakau jenis cerutu yang sangat potensial bagi Indonesia. Dalam 

perdagangan internasional, khususnya Eropa, Indonesia masih merupakan 

penyuplai komoditas tembakau cerutu peringkat atas yang diperhitungkan. Di pasar 

internasional, tembakau Besuki dan Klaten lebih dikenal dengan tembakau Jawa 

dan tembakau Deli lebih dikenal dengan tembakau Sumatera (Rizal, 2015). 
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Klasifikasi Tembakau 

Klasifikasi tanaman tembakau adalah sebagai berikut: Super Divisi: 

Spermatophyta (menghasilkan biji), Divisi: Magnoliophyta (tumbuhan berbunga), 

Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil), Sub Kelas: Asteridae, Ordo: 

Solanales, Famili: Solananaceae (suku terung-terungan), Genus : Nicotiana, Spesies 

: Nicotiana tabacum L. (Purdyaningsih, 2013) 

Morfologi Tanaman Tembakau 

Secara morfologi tembakau mempunyai sistem perakaran tunggang dengan 

panjang 50-70 cm. Akar serabut akan muncul saat tanaman dipindah tanam dan 

berkembang di sekitar leher akar. Batang tembakau berdiri tegak, berwarna hijau 

muda, dan berbulu. Tinggi tanaman antara 58-101 cm dengan inernoda yang rapat. 

Daun tembakau bersifat tunggal, bertangkai atau duduk di batang dan tersusun atas 

spiral. Bunga tembakau bersifat majemuk, berbentuk malai dengan karangan bunga 

berbentuk piramidal, dan terletak di ujung tanaman. Bentuk buah tembakau seperti 

telur ayam dengan panjang 1,5-2 cm. Saat masih muda, buah berwarna hijau, lalu 

berubah menjadi cokelat saat masak (Suwarto et al., 2014). 

 
Gambar 1. Tanaman Tembakau (Litbang Jember, 2012) 

Deskripsi Tembakau 

Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di dunia 

termasuk Indonesia dan peranannya sangat penting dalam perekonomian nasional. 

Selain itu tembakau merupakan sumber pendapatan petani dan lapangan kerja 

terbesar masyarakat Indonesia dari hasil usaha tani dan industri rokok. Produk 
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tembakau yang utama diperdagangkan yaitu daun tembakau dan rokok. Daun 

tembakau adalah daun yang dihasilkan oleh tanaman Nicotiana tabacum L. sebagai 

bahan baku pembuatan rokok atau cerutu (Permentan Nomor 56 tahun, 2012). 

Pola pertumbuhan produksi komoditas tembakau selama periode 2010-2014 

menunjukkan pola positif. Peningkatan terjadi secara signifikan dengan rerata 

pertumbuhan produksi per tahun sekitar 20%. Meningkatnya produksi pada 

komoditas tembakau antara lain disebabkan oleh adanya harga yang menarik, 

jaminan harga dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara 

tanamannya dengan baik. Selain itu peningkatan produksi dipengaruhi oleh 

meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/benih bervarietas unggul, adanya 

intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi, perluasan areal, 

pemberdayaaan petani, penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT), pemeliharaan 

kebun induk, fasilitasi bibit/benih unggul, penanganan pascapanen, Sekolah Lapang 

Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT) (Kementerian Pertanian, 2014). 

Dalam peranannya terhadap lapangan kerja, pada tahun 2008 secara 

keseluruhan industri tembakau menyerap tenaga kerja sekitar 4,154 juta tenaga 

kerja, dimana 93,77 % diserap pada kegiatan usahatani termasuk pasca panen, 

sedangkan tenaga kerja di sector pengolahan rokok hanya menyerap sekitar 6,23 % 

(tabel 1) (Rahmat, 2010). 

Tabel 1. Penyerapan Tenaga Kerja Agroindustri Tembakau di Indonesia 2008 

No Bidang Kegiatan Tenaga Kerja Tembakau 

Jumlah (ribu tenaga) Persen 

1. Usahatani 3895,775 93,77 

 a. Petani 1109,000 26,69 

 b. Buruh Tani 1857,850 44,72 

 c. Pasca panen 928,925 2,36 

2.  Industri Rokok 258,678 6,23 

 Total 4154,453 100,00 

  Sumber : Rahmat (2010) 

2.2 Kumbang Tembakau Lasioderma serricorne 

Klasifikasi L. serricorne 

Berdasarkan pemaparan dalam Swedish Match (2008), dijelaskan bahwa 

klasifikasi ilmiah hama gudang L. serricorne adalah sebagai berikut: Kingdom: 
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Animalia, Filum: Arthropoda, Kelas: Insekta, Ordo: Coleoptera, Famili: Anobidae, 

Genus: Lasioderma, Species: Lasioderma serricorne Fabricius. 

Deskripsi L. serricorne 

L. serricorne merupakan hama penting pada tembakau dan mampu 

menyerang tembakau pada tahap pasca panen. Kumbang ini menyerang beberapa 

komoditas yang berbentuk biji-bijan, rempah-rempah, hingga daun tembakau 

kering. Serangan dari L. serricorne   ini sangat merugikan jika menyerang tembakau 

yang sedang dalam masa pengeringan  di gudang, karena serangga ini memakan 

bahan-bahan organik kering seperti daun tembakau kering. Serangan kumbang L. 

serricorne pada daun kering dapat mengakibatkan daun berlubang-lubang dan hal 

ini sangat tidak diingini untuk tembakau cerutu (Tarigan, 2008). 

Siklus Hidup L. serricorne  

Telur. Telur L. serricorne berwarna putih yang memiliki panjang sekitar 0,4 

– 0,5 mm dengan lebar 0,2 mm. Setiap telur memiliki berat sekitar 8,4 mg dan 

memiliki cangkang lilin yang melindungi telur dari kekeringan. Betina meletakkan 

10-100 telur dalam makanan. Telur menetas dalam 6 hingga 10 hari. Larva akan 

memakan kulit telur saat menetas. Warna telur akan menjadi kusam sebelum 

menetas. Permukaan telur terlihat halus, tanpa adanya ukiran (cacat) kecuali pada 

bagian ujung tempat larva muncul (Cabrera, 2014).  

 
Gambar 2. Telur L. serricorne (Kucerova and Stejskal, 2010) 

Larva. Larva dari L. serricorne bertipe scarabeiform, berwarna putih 

kekuningan dan bentuk larva semakin membesar kearah ujung (belakang). Larva 

terdiri dari 4 – instar. Runner (1991) dalam Chun Yu (2008), menyatakan bahwa 

larva instar 1 memiliki panjang sekitar 0,55 – 1,4 mm dan berwarna putih 

kekuningan. Instar kedua memiliki panjang sekitar 3 mm dan berwarna putih 
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kekuningan. Dan instar terakhir berukuran 4 mm dengan tubuh putih kekuningan 

dan berbulu panjang berwarna coklat kekuningan. Larva yang baru menetas 

bergerak menjauhi cahaya dan sangat aktif hingga mampu masuk dalam produk 

yang telah dikemas melalui lubang-lubang kecil. Periode larva L. serricorne yaitu 

20 hari (Tarigan, 2008) 

 
Gambar 3. Larva L. serricorne (Cabrera, 2014) 

Pupa. Menjelang masa kepompong (pupa), larva akan membuat kokon dari 

sisa-sisa gerekan serta kotorannya dan diperkuat dengan air atau benang liurnya, 

bentuk kepompong lonjong. Mula-mula pupa berwarna putih, kemudian menjadi 

coklat dengan panjang 2,5 mm , masa kepompong antara 5-15 hari sebelum 

akhirnya menjadi imago (Jurgen dan Werner, 1985 dalam Tarigan 2008). 

 
Gambar 4. Pupa L. serricorne (Cabrera, 2014) 

Imago. Imago L. serricorne berukuran cukup kecil yaitu sekitar 2,2 – 3 mm, 

berwarna coklat kemerahan. Kepala yang dimiliki oleh imago cukup luas dengan 

mata yang kecil, antenna dari imago mulai dari segmen keempat hingga kesepuluh 

memiliki gerigi. Imago dewasa memiliki kemampuan untuk terbang. Imago lebih 

menyukai tempat yang gelap atau semi gelap, mereka sering ditemukan berada di 

bagian celah-celah yang gelap. Mereka menghindari cahaya pada siang hari tetapi 

tertarik dengan cahaya buatan (lampu) pada malam hari. Mereka sangat aktif 

bergerak sejak petang hingga malam hari. Imago tidak aktif pada suhu di bawah 
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17ºC. Imago tidak makan akan tetapi menghisap cairan saja (Howe,1957 dalam 

Chun Yu, 2008).  

 

Gambar 5. Imago L. serricorne (Cabrera, 2014) 

2.3 Zodia (Evodia suaveolens) 

Klasifikasi Tanaman Zodia 

Klasifikasi Zodia dalam klasifikasi tumbuhan adalah sebagai berikut: 

Kingdom: Plantae, Divisi: Magnoliophyta, Kelas: Magnoliopsida, Ordo: 

Sapindales, Famili: Rutaceae, Genus: Evodia, Spesies: Evodia suaveolens 

(Tjitrosoepomo (2000) dalam Handayani (2014)). 

Morfologi Tanaman Zodia 

Ciri-ciri zodia adalah perdu dari suku jeruk-jerukan (Rutaceae), tinggi 

berkisar antara 50-200 cm dengan rata-rata tinggi sekitar 75 cm. Daunnya 

berbentuk pipih memanjang agak lentur dengan warna kuning kehijau-hijauan. 

Panjang daun berkisar antara 2-30 cm. tanaman ini mampu hidup pada ketinggian 

antara 400-1000 meter dpl (Boesri, 2012). Zodia merupakan tanaman yang sangat 

mudah diperbanyak, yaitu melalui biji dan stek ranting. Biasanya apabila kita sudah 

memiliki tanaman yang sudah berbunga dan berbiji, maka bijinya akan jatuh dan 

tumbuh di sekitar tanaman (Handayani, 2014). Zodia mempunyai suatu keunikan, 

yaitu tanaman akan berubah warna daunnya bila ditempatkan di tempat yang 

mempunyai suhu yang berbeda. Bila ditanam di Bogor misalnya, zodia akan 

berdaun hijau muda terang. Akan berbeda dengan zodia yang ditanam di Jakarta 

yang akan berdaun hijau tua. Untuk penanaman di Bogor, dari biji hingga setinggi 

20 cm dibutuhkan waktu sekitar 8-9 bulan. Sedangkan untuk di daerah Jakarta 
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memakan waktu yang lebih lama, biasanya hingga satu tahun. Hal ini dikarenakan 

udara di Bogor lebih lembab (Putri, 2015).  

Deskripsi Zodia 

Zodia memiliki nama latin Evodia suaveolens, tetapi ada juga yang menyebut 

dengan Euodia suaveolens (Handayani, 2014). Tanaman zodia termasuk famili 

Rutaceae dan merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Papua. 

Masyarakat asli papua terbiasa menggosok kulitnya dengan dedaunan tertentu 

sebelum masuk ke hutan. Maksudnya agar terlindungi dari serangan serangga, 

khususnya nyamuk. Daun-daun tersebut berasal dari tanaman zodia (Evodia 

suaveolens). Zodia akan mengeluarkan aroma bila daun-daunnya saling 

menggosok. Aroma yang cukup wangi pun akan keluar. Namun demikian tetap 

harus waspada karena andaikan tanaman zodia ini diletakkan di ruangan yang 

sempit dan sedikit sirkulasi udara, orang yang ada di dalamnya dapat merasa pusing 

atau mabuk (Budiasih, 2011). 

 
Gambar 6. Tanaman Zodia (Budiasih, 2011) 

Kandungan Senyawa Zodia 

Daun zodia dapat disuling untuk menghasilkan minyak atsiri (essential oil) 

yang mengandung bahan aktif (komponen utama) evodiamine dan rutaecarpine. 

Diduga kedua bahan aktif inilah yang membuat nyamuk tidak menyukai tanaman 

ini (Kardinan, 2003). Hal ini diperkuat dalam buku Ginanjar (2008) yang 

menjelaskan bahwa satu penelitian sederhana telah dilakukan dengan cara 

menggosokkan daun Zodia pada satu tangan objek penelitian dan tangan yang lain 

tidak digosokkan. Kedua tangan tersebut dimasukkan dalam kotak yang dihuni oleh 

beberapa nyamuk Aedes aegypti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

daun zodia ampuh menghalau nyamuk selama 6 jam dengan 70% daya 
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perlindungan. Selain itu, zodia juga berkhasiat mempercepat penyembuhan luka 

dan mengurangi rasa bengkak dan nyeri akibat gigitan nyamuk. Menurut hasil 

analisa yang dilakukan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) 

dengan gas kromatografi, minyak yang disuling dari daun tanaman zodia 

mengandung linalool (46%) dan α-pinene (13,26%), dimana linalool sudah sangat 

dikenal sebagai pengusir (repellent) nyamuk. 

Rutaecarpine berfungsi sebagai anti kanker, anti inflamasi, analgesic, anti 

obesitas, dan mempunyai aktivitas termoregulator dan vasorelaksasi. Linalool 

adalah racun kontak yang meningkatkan aktivitas saraf sensorik pada serangga, 

lebih besar menyebabkan stimulasi saraf motorik yang menyebabkan kejang dan 

kelumpuhan pada beberapa jenis serangga (Nurdjannah, 2004 dalam Putri, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Heti (2014), 

senyawa yang terkandung dalam minyak atsi 

ri daun zodia dengan menggunakan uji GC-MS ada 19 komponen (tabel 2). 

Tabel 2. Hasil uji GC-MS minyak atsiri daun zodia dengan metode maserasi 

(Handayani dan Heti, 2014) 

RT SENYAWA % 

7.575 Limonene 2.6 

9.731 Menthofuran 10.2 

12.377 4(5H)-Benzofurane 20.1 

12.452 Myrtenoic acid 2.2 

12.738 Copaene 2.0 

13.118 p-Mentha-1(7),8-dien-9-ol 10.2 

13.343 Caryophyllene 1.9 

13.813 Valencene 2.0 

13.993 β-Himachalene 7.9 

14.023 a-curcumene 2.1 

14.158 Cadinene 1.8 

14.348 3,5-Octadiene 5.4 

14.503 2,4,6-Trimethoxytoluene 10.2 

14.783 4,6-Hetadienoic Acid 2.1 

15.844 Humulane-1,6-dien-3-ol 5.2 

15.889 Longifolenaldehyde 1.3 

16.974 4-Hydroxy-β-ionone 3.2 

26.068 Trans-Squalene 3.2 

28.374 Vitamen E 6.7 
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2.4 Metode Ekstraksi 

Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada 

sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Proses ekstraksi khususnya untuk 

bahan yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai berikut : 1. Pengelompokan 

bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan penggilingan bagian 

tumbuhan, 2. Pemilihan pelarut, 3. Pelarut polar : air, etanol, metanol, dan 

sebagainya, 4. Pelarut semipolar : etil asetat, diklorometan, dan sebagainya, 5. 

Pelarut non polar : n-heksan, petroleum eter, klorofom, dan sebagainya (Mukhriani, 

2014). 

Tujuan Ekstraksi 

Secara umum, ekstraksi ialah proses penarikan zat terlarut dari larutannya di 

dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan air (fasa air). 

Tujuan ekstraksi ialah memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut (Purwani et al.,2008). 

Jenis-Jenis Metode Ekstraksi 

Maserasi. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak 

digunakan. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut 

yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses 

ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, 

pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 

maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, 

dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa 

mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun disisi lain, metode maserasi 

dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil 

(Mukhriani,2014). 
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Ultrasound – Assisted Solvent Extraction. Metode ini merupakan metode 

maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound (sinyal 

dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan 

dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel 

dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan 

meningkatan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014). 

Perkolasi. Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan 

dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel 

dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 

Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu (Mukhriani, 2014). 

Soxhlet. Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 

sarung selulosa (dapat digantikan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan 

diatas labu dan dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan kedalam labu 

dan suhu penangas diatur dibawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini aadalah 

proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus menerus pada titik didih 

(Mukhriani, 2014). 

Reflux dan Destilasi Uap. Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama 

pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan 

hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali kedalam labu. Destilasi 

uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi 

minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap 

terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) 

ditampung dalam wadah yang terhubunga dengan kondensor (Mukhriani, 2014). 
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2.5 Insektisida 

Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk 

membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, 

perkembangn, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem 

pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian 

(Kusuma, 2013). Insektisida yang baik mempunyai sifat sebagai berikut: a. 

mempunyai daya bunuh yang besar dan cepat serta tidak berbahaya bagi binatang 

vertebrae termasuk manusia dan ternak, b. murah harganya dan mudah didapat 

dalam jumlah besar, c. mempunyai susunan kimia yang stabil dan tidak mudah 

terbakar, d. mudah digunakan dan dapat dicampur dengan berbagai macam bahan 

pelarut, e. tidak berwarna dan tidak berbau merangsang (Putri, 2015). 

Cara Kerja Insektisida (Mode of Action) 

Mode of action adalah cara insektisida memberikan pengaruh melalui titik 

tangkap (target site) didalam tubuh serangga. Beberapa jenis insektisida dapat 

mempengaruhi lebih dari satu titik tangkap pada serangga (Ditjen Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2012). Berdasarkan cara kerjanya, 

insektisida dapat dikelompokan menjadi enam kelompok, yaitu 1) racun fisik, 2) 

racun protoplasma, 3) racun saraf, 4) penghambat metabolis, 5) racun otot, 6) 

agensia alkilasi (alkylating agent) (Ware, 1983).  

1) Racun Fisik 

Peracun fisik merupakan bahan yang bekerja menghambat proses 

metabolisme bukan dengan reaksi biokimia atau neurologis, tetapi secara 

mekanis, seperti minyak yang digunakan untuk membasmi jentik-jentik 

nyamuk yaitu dengan menghambat atau menyumbat jalan pernafasan (insang). 

Minyak mineral berat yang diberikan pada pohon buah-buahan selama musim 

dorman dapat mengendalikan kutu daun dengan menutup jalan pernafasan 

(spiracle). Beberapa peracun fisik lainnya adalah abrasive dust (seperti asam 

borat), diatomaceous earth, silica gel, dan aerosilika gel. Bahan-bahan tersebut 

dapat membunuh serangga dengan jalan menjerap lilin dari kutikula serangga, 

selanjutnya dapat kehilangan air dari dalam tubuh. Serangga akhirnya 

mengalami desikasi dan akan mati karena dehidrasi (Ware, 1983).  

2) Racun Protoplasma 
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Racun protoplasma menyerang seluruh system enzim pada serangga, 

tampaknya berperan pada presipitasi enzim. Senyawa yang termasuk dalam 

golongan racun protoplasma ini : merkuri dan garam-garamnya, semua asam-

asam kuat, dan beberapa logam berat termasuk cadmium dan timbal. Jumlah 

fenomenal dibutuhkan untuk membunuh dengan cara ini dibandingkan dengan 

insektisida yang ada saat ini (Ware, 1983). 

3) Racun Saraf 

a. Narkotika 

Beberapa fumigan terutama halogen (yang mengandung khlorin, 

bromine, atau fluorine) merupakan kelompok narkotik, yang cara kerjanya 

lebih bersifat fisik daripada kimiawi. Fumigan ini larut dalam lemak, 

memiliki simtomatologi umum, pengaruhnya reversible, dan aktivitasnya 

sedikit berubah akibat perubahan susunan molekulnya. Narkotika 

farmakologis dapat menimbulkan narkosis, tidur atau tidak sadar, yang cara 

kerjanya berpengaruh pada serangga. Narkotika ini akan tinggal 

diam/mengumpul dalam jaringan yang mengandung lipida termasuk nerve 

sheath dan lipoprotein otak (Ware, 1983). 

b. Racun Axonic 

Axon adalah pemanjangan tubuh sel saraf (=neuron) terutama penting 

dalam transmisi impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Semua 

transmisi axonic mengandung daya listrik. Bahan kimia axonic merupakan 

bahan yang dapat berpengaruh terhadap transmisi impuls di dalam axon 

tersebut. Kelompok yang termasuk racun axonic yaitu semua insektisida 

organokhlorin atau insektisida hidrokarbon berkhlor dan piretroid. 

Piretroid. Gejala peracunan oleh piretrin mengikuti pola seperti 

peracunan syaraf yaitu eksitasi, konvulsi, paralisis, dan mati. Piretroid 

memiliki koefisien suhu negatip. Piretroid akan mengawali perangsangan 

sel-sel syaraf untuk menghasilkan pelepasan impuls yang berulang-ulang 

dan akhirnya menyebabkan kelumpuhan. Pengaruh rangsangan piretroid 

lebih nyata daripada DDT. 

Dikhloro Difenil Trikhloroetana (DDT). Cara kerja dari DDT 

sampai sekarang masih belum jelas. Senyawa ini mempengaruhi axon sel-
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sel syaraf dengan mencegah transmisi impuls syaraf untuk bekerja normal, 

baik pada serangga maupun mamalia. Pada akhirnya terjadi letupan impuls 

pada sel-sel syaraf secara spontan, menyebabkan kedutan pada otot, 

menunjukkan gejala yang disebut sebagai “DDT jitters”. Gejala ini biasanya 

akan diikuti dengan konvulsi dan berakhir dengan kematian. Daya kerja 

DDT mempunyai koefisien suhu negatif, oleh karena itu daya racun DDT 

semakin meningkat pada suhu rendah (Ware, 1983). 

c. Racun Synaptic 

Sinapse merupakan suatu celah yang menghubungkan sel syaraf satu 

dengan lainnya atau dengan sel-sel somatik (pada otot), beberapa kelenjar 

maupun sel reseptor sensori. Bagian inilah yang merupakan sasaran dari 

racun "synaptic" (Ware, 1983). 

4) Penghambat Metabolis 

Penghambat metabolis meliputi penghambatan transport elektron dalam 

mitokondria, penghambatan Mixed-Function Oxidase dan penghambat enzim 

dalam siklus glikolisis-asam sitrat. 

a. Penghambatan transport elektron dalam mitokondria 

Rantai transport elektron merupakan seri-seri sitokrom di dalam 

mitokondria yang terlibat dalam menghasilkan energi yang berasal dari 

oksidasi molekul-molekul karbohidrat, lemak dan protein. Pestisida-

pestisida yang bekerja pada rantai transport elektron ini antara lain rotenon, 

fumigan yang bekerja melalui ion Cyanida (CN-), dinnitrofenol, akarisida 

dan fungisida organotin, dan fungisida-fungisida oxathiin. 

Gejala yang ditunjukkan pada serangga akibat terkena rotenon yaitu 

pelambatan denyut jantung, penurunan gerakan pernafasan, 

peurunan/pengurangan dalam pemakaian oksigen dan akhirnya mengalami 

kematian. Rotenon bekerja sebagai penghambat transport electron dan 

mitokondria. Dengan demikian cara kerjanya adalah sebagai penghambat 

enzim pernafasan. Rotenon sangat beracun terhadap ikan dan serangga, dan 

cara kerjanya mengganggu produksi energi. 

b. Penghambatan Mixed-Function Oxidase 



17 

 

 
 

M.F.O (Mixed-Function Oxidase) merupakan enzim yang dihasilkan 

oleh mikrosom-mikrosom hati mammalia dan dalam beberapa jaringan 

serangga (misal pada badan lemak). Oksidasi di dalam mikrosom berperan 

untuk dapat menyebabkan terjadinya detoksifikasi atau aktivasi suatu 

insektisida. Apabila enzim yang biasanya mendetoksifisir insektisida 

dihambat, maka efektivitas insektisida tidak terganggu dan muncul menjadi 

sinergis. Sebaliknya, jika enzim yang biasanya mengaktifkan insektisida 

dihambat, seperti pada fosforothioat, maka insektisida tidak mengalami 

aktivasi dan muncul menjadi antagonis atau penghambat bagi 

efektivitasnya. 

c. Penghambatan siklus glikolisis-asam sitrat 

Kelompok insektisida ini bekerja dengan cara menghambat atau 

mengganggu enzim-enzim yang bekerja atau memungkinkan 

berlangsungnya siklus glikolisis-asam sitrat. Contohnya senyawa-senyawa 

Fluorine dan Arsen (Ware, 1983). 

5) Racun Otot 

Kelompok ini merupakan racun yang menyerang pada jaringan otot. 

Salah satu contoh racun otot adalah Ryania dan Sabadilla. Ryania mengandung 

suatu alkaloida, ryanodine, yang berasal dari tanaman Ryania speciosa. Daya 

racun ryanodine 20 kali lebih beracun terhadap mammalia dibanding serangga. 

Ryanodine bekerja dengan cara mengacaukan membran dan pengaruhnya 

spesifik terhadap perangsangan membran otot. Sabadilla berasal dari tepung 

biji tanaman leli, Schoenocaulon officinale. Tanaman ini mengandung dua 

alkaloida yang bersifat sebagai insektisida, yaitu cevadine dan veratridine. 

Sabadilla menunjukkan cara kerja yang sama dengan ryanodine, dengan gejala 

paralisis lemah dan mati (Ware, 1983). 

6) Agensia Alkilasi 

Agensia alkilasi merupakan substansi yang aktif terhadap senyawa yang 

berhubungan dengan biologi. Pada dasarnya ada dua cara kerja dari agensia 

alkilasi. Pertama, senyawa ini akan bereaksi secara langsung dengan 

kromosom-kromosom sel dengan cara menyerang satu atau lebih “reactive 

loci” pada molekul asam nukleat. Kedua, senyawa ini akan menon-aktifkan 
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enzim-enzim esensial, sehingga tidak dapat menyelesaikan fungsinya secara 

normal dalam mensintesa asam-asam nukleat (Ware, 1983). 

Cara Masuk Insektisida ke Dalam Tubuh Serangga (Mode of Entry) 

Mode of entry adalah cara insektisida masuk ke dalam tubuh serangga, dapat 

melalui kutikula (racun kontak), alat pencernaan (racun perut), atau lubang 

pernafasan (racun pernafasan). Meskipun demikian suatu insektisida dapat 

mempunyai satu atau lebih cara masuk ke dalam tubuh serangga (Ditjen 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2012). 

Racun Kontak. Jenis insektisida yang diabsorpsi melalui dinding tubuh 

sehingga serangga harus mengadakan kontak secara langsung dengan insektisida. 

Kelompok insektisida kontak ini dapat digunakan untuk serangga pengisap cairan 

tanaman seperti aphid dan wereng (Sembel, 2015) 

Racun Perut. Jenis insektisida yang dimakan oleh serangga dan membunuh 

serangga itu khusunya dengan merusak atau mengabsorpsi sistem pencernaan. 

Kelompok insektisida ini digunakan untuk mengendalikan hama seranggga yang 

bertipe mengunyah makanan (Sembel, 2015) 

Racun Fumigan. Jenis insektisida yang masuk ke dalam tubuh serangga 

melalui sistem pernapasan dalam bentuk gas. Kelompok insektisida ini biasanya 

digunakan untuk mengendalikan hama-hama gudang (Sembel, 2015). 

Toksisitas (Toxicity)  

Toksisitas adalah suatu kemampuan yang melekat pada suatu bahan kimia 

untuk menimbulkan “keracunan” atau “kerusakan”. Toksisitas biasanya dinyatakan 

dalam suatu nilai yang dikenal sebagai dosis atau konsentrasi mematikan pada 

hewan coba dinyatakan dengan lethal dose (LD) atau lethal concentration (LC). 

LD50 adalah dosis mematikan / lethal yang mematikan 50% hewan coba jika 

diberikan melalui mulut (oral) atau diserap melalui kulit (dermal) atau bahkan 

terhisap melalui pernafasan (inhalasi), yang biasanya dinyatakan dalam mg suatu 

insektisida per kg berat badan (mg/kg bb). 

LC50 adalah konsentrasi suatu insektisida (biasanya dalam makanan, udara, 

atau air) untuk mematikan 50% hewan coba. LC50 biasanya dinyatakan dalam mg/L 
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atau mg/serangga. Semakin kecil nilai LD50 atau LC50, semakin beracun insektisida 

tersebut (Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2012). 
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III. METODOLOGI 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga September 2016 di Sub. 

Laboratorium Rearing dan Sub. Laboratorium Toksikologi Jurusan Hama dan 

Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi toples plastik  (p=30 cm, 

l=20 cm, t=10 cm), toples plastik 5 L, toples 300 ml, , botol kaca 250 ml, gunting, 

kuas, penggaris, cutter, gelas ukur, bola hisap, spatula, kertas label, pisau, isolasi, 

lem, plastik wrap, jarum pentul, cawan petri, mikroskop stereo, oven, mika akrilik, 

petridish olfaktometer, alat Orbital shaker, rotary vacuum evaporator, timbangan 

analitik, pinset, kain kasa, corong, alat tulis, dan kamera digital. 

Bahan yang digunakan adalah daun zodia, imago L. serricorne yang 

didapatkan dari PTPN X Jember dan Pusat Penelitian Tembakau Klaten, oat meal, 

yeast, pelarut metanol 96%, air, tisu, kertas saring, gabus, dan aseton. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian akan 

dilaksakan dalam 2 tahap pengujian yaitu uji fumigan dan uji repelen ekstrak daun 

zodia terhadap L. serricorne. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Perbanyakan Kumbang Tembakau L. serricorne  

Perbanyakan kumbang tembakau L. serricorne dilakukan di sub. 

laboratorium Rearing Jurusan Hama Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya. Perbanyakan dilakukan dengan menginfestasikan ±60 ekor 

imago L. serricorne ke dalam toples plastik (t= 12 cm, Ø= 10 cm) yang telah diisi 

dengan pakan berupa oatmeal sebanyak 200 gram dan yeast 10 gram yang dicampur 

merata. Bagian atas kotak toples diberi lubang dan ditutupi dengan kasa, serta diberi 



21 

 

 
 

label. Perbanyakan dilakukan hingga didapatkan jumlah telur, pupa, larva, serta 

imago L. serricorne sesuai dengan kebutuhan untuk perlakuan. 

Ekstraksi Daun Zodia 

Bahan baku utama yang akan diekstraksi adalah daun dari tanaman zodia. 

Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi. Daun zodia dikeringkan 

terlebih dahulu menggunakan oven dengan suhu 40°C selama 3 hari. Menurut 

Handayani (2014), tujuan dikeringkannya daun zodia adalah untuk mengurangi 

kadar air sehingga diharapkan ekstraksi berlangsung lebih cepat dan daun lebih 

awet atau tahan lama terhadap mikroba. Daun yang telah kering kemudian digiling 

kasar menggunakan blender untuk membuka kelenjar minyak atsiri dari daun zodia 

sehingga dapat mempercepat proses ekstraksi.  

Jenis pelarut yang digunakan untuk ekstraksi daun zodia adalah metanol 96%. 

Maserasi dilakukan dengan merendam daun zodia dalam pelarut metanol. 

Perbandingan antara keduanya adalah 1:4, yaitu 40 gr serbuk daun zodia dan 160 

ml metanol dimasukkan dalam botol kaca 250 ml. Rendaman sampel tersebut 

diaduk menggunakan alat pengaduk (shaker) selama 1 x 24 jam dengan kecepatan 

120 rpm. Hasil pengadukan disaring menggunakan kertas Whatman No. 1 untuk 

memisahkan antara filtrat dan residu. Filtrat yang didapat dipisahkan dari metanol 

menggunakan alat rotary vacuum evaporator dengan suhu 60°C. Hasil evaporasi 

disaring kembali menggunakan kertas Whatman No. 1. Ekstrak dari daun zodia 

yang telah terpisah dari metanol disimpan segera dalam botol kaca dan ditutup rapat 

agar tidak menguap. Minyak atsiri daun zodia disimpan dalam showcase dengan 

suhu 4°C (Zhong, Su, dan Lu, 2010). 

Pengujian Aktivitas Fumigan pada L. serricorne 

Larva, pupa, dan imago L. serricorne. Pengujian aktifitas / sifat fumigan 

terhadap L. serricorne dilakukan dengan cara memaparkan sebanyak 20 larva, 20 

pupa dan 20 imago (tanpa dibedakan jantan dan betina) pada masing-masing 

perlakuan. Pengujian dilakukan dalam botol kaca 250 mL. Konsentrasi ekstrak 

daun zodia yang diujikan adalah 0 ppm (kontrol); 50.000 ppm; 150.000 ppm; 

250.000 ppm; 350.000 ppm; 450.000 ppm yang dilarutkan dengan aseton hingga 1 

ml.   
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Masing-masing konsentrasi tersebut diteteskan secara merata pada potongan 

kertas saring berukuran 7cm x 9cm, dan dikering anginkan selama 10 menit. Kertas 

saring kemudian digantungkan pada tutup botol dengan menggunakan jarum 

pentul. Kertas saring dipasang sedemikian rupa sehingga tidak bersentuhan dengan 

dinding botol. Setiap perlakuan diulang 4 (empat) kali. Setelah pemaparan selama 

48 jam, masing-masing larva, pupa, dan imago L. serricorne dipindahkan kedalam 

cawan petri. Mortalitas larva dan imago L. serricorne segera dilakukan 

pengamatan, serangga dapat dianggap mati apabila disentuh tidak menunjukkan 

adanya respon berupa gerakan. Pupa diamati setiap hari selama 10 hari. Jumlah 

imago L. serricorne yang muncul dicatat untuk dianalisis dan pupa yang tidak 

menjadi atau mencapai tahap dewasa dianggap mati.    

Telur. Pengujian aktivitas fumigan terhadap telur L. serricorne dilakukan 

dengan cara memaparkan telur (umur 0 – 24 jam) pada minyak atsiri ekstrak daun 

zodia. Pengujian dilakukan dalam toples berukuran 300 ml. Konsentrasi ekstrak 

daun zodia yang diujikan adalah 0 ppm (kontrol); 50.000 ppm; 150.000 ppm; 

250.000 ppm; 350.000 ppm; 450.000 ppm  yang dilarutkan dengan aseton hingga 

1,2 ml.  Telur L. serricorne diletakkan pada round cloning plate (Gambar 7). Alat 

tersebut dibuat dengan memodifikasi mika akrilik berukuran 5 x 6 cm dan diberi 

lubang sebagai microwell. Setiap cloning plate terdiri dari 20 microwell (: 3 mm; 

dalam 2 mm). Masing-masing microwell diisi satu telur, setiap ulangan digunakan 

sebanyak 20 telur. Plate yang telah berisi telur disimpan dalam toples 300 ml. 

Selanjutnya tata cara perlakuan seperti langkah-langkah pada perlakuan 

sebelumnya. Setelah 48 jam, plate dipindahkan ke cawan petri yang bersih. 

Pengamatan terhadap penetasan telur dilakukan setiap hari di bawah mikroskop 

stereo selama 10 hari dan telur yang tidak menetas dianggap mati. Setiap perlakuan 

diulang empat kali. 

 

Gambar 7. Round Cloning Plate 
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Variabel Pengamatan. Data yang didapatkan dari hasil pengujian aktivitas 

fumigan serangga uji L. serricorne adalah nilai mortalitas serangga. Mortalitas 

serangga dihitung dengan menggunakan rumus (Rizal et al., 2010): 

M = 
N

n
 × 100% 

Keterangan: M adalah persentase mortalitas serangga, N adalah jumlah serangga 

yang mati, dan n adalah jumlah serangga uji. Apabila pada kontrol terdapat 

kematian, maka persen kematian perlu dikoreksi. Apabila kematian serangga pada 

kontrol ≥ 20%, maka pengujian harus diulang.  Persen kematian terkoreksi dihitung 

berdasarkan rumus Abbot (1925) sebagai berikut : 

 

 

Dimana P adalah persen kematian terkoreksi, X adalah persen serangga yang hidup 

pada kontrol, Y adalah persen serangga yang hidup pada perlakuan. 

Pengujian Aktivitas Atraktan dan Repelen pada L. serricorne 

Pengujian aktivitas atraktan dan repelen dilakukan dengan metode Petri dish 

Olfactometer. Alat olfaktometer yang digunakan dalam pengujian ini dibuat dengan 

memodifikasi cawan petri (Ø= 14 cm) dan dua botol dibagian bawah cawan (Gambar 

7). Bagian bawah cawan petri dibuat 2 lubang sebesar 2,6 cm. J  arak lubang dengan 

bagian tepi cawan yaitu 1,2 cm; dan jarak antar lubang yaitu 6,4 cm. Tinggi cawan 

petri 6,4 cm. Pada penutup cawan dibuat lubang dengan diameter ± 1 cm pada 

bagian tengah. Lubang kecil tersebut diberi kain kassa agar serangga uji tidak 

terbang atau keluar dari cawan (Weeks et al., 2011). 

Botol yang telah disiapkan ditempel pada kedua lubang pada cawan petri. 

Botol tersebut memiliki tinggi 6 cm dan diameter 4 cm. Tutup botol dilubangi sesuai 

dengan besar lubang pada cawan, kemudian dilekatkan pada bagian bawah cawan 

petri. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah saat akan melepas botol. Diantara 

tutup botol dan cawan petri diberi kain kassa. Setiap petri dish olfactometer terdiri 

dari perlakuan dan kontrol. Pengujian dilakukan sesuai dengan perlakuan yang telah 

disebutkan diatas. Masing-masing konsentrasi dilarutkan dengan aseton hingga 

1mL dan diteteskan pada potongan kertas saring ukuran 4 x 7 cm. Perlakuan kontrol 

hanya ditetesi dengan aseton. Kertas saring dilipat rapi sebelum dimasukkan dalam 

P = 
X 

X - Y 
x 100% 
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botol yang direkatkan dengan cawan. Serangga uji diletakkan dibagian tengah 

olfaktometer sebanyak 20 ekor. Cawan petri ditutup rapat dengan dilapisi parafilm. 

Masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Pengamatan respon dilakukan setelah 2 

jam dengan menghitung jumlah serangga yang respon terhadap setiap perlakuan 

dan kontrol. 

  

(a)   (b) 

Gambar 8. Petridish Olfactometer modifikasi dari Weeks et al., (2011); (a) tampak 

samping, (b) tampak atas 

Variabel Pengamatan. Data didapatkan dari hasil pengamatan selama 2 jam 

pada petridish olfactometer. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah 

imago L. serricorne yang bergerak mendekati kontrol atau perlakuan. Pengaruh 

aktivitas atraktan dan repelen dilakukan perhitungan yang didasarkan pada Indeks 

Repellent (IR) untuk mendiskripsikan respon serangga uji terhadap perlakuan yang 

diujikan dihitung menggunakan rumus (Pascual-Villalobos dan Robledo, 1998): 

IR = 100% × (C-T) / (C+T) 

Keterangan: IR adalah Indeks Repellent, C adalah control, dan T adalah treatment. 

Apabila nilai IR positif menunjukkan sifat penolak (repelensi) sedangkan nilai 

negatif menunjukkan sifat penarik (atraktan). Untuk menentukan tingkatan kelas 

repelensi digunakan kriteria sebagai berikut (Hasyim et al., 2014): 

Kelas 0 = nilai repelensi < 0,1% 

Kelas I = nilai repelensi 0,1 – 20% 

Kelas II = nilai repelensi 20,1 – 40% 

Kelas III = nilai repelensi 40,1 – 60% 

Kelas IV = nilai repelensi 60,1 – 80% 

Kelas V = nilai repelensi 80,1 – 100% 
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3.5 Analisa Data 

Data persentase mortalitas serangga uji L. serricorne dianalisis dalam 

Analisis of Variance (ANOVA) dengan menggunakan program Microsoft Excel 

2013 dan DSTAAT 2013.  Apabila terdapat perbedaan yang nyata dalam perlakuan, 

maka pengujian dilanjutkan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 

menggunakan uji BNT dengan taraf kesalahan 5%. Nilai LC50 (Median Lethal 

Concentration 50%) dihitung dengan menggunakan analisis Probit menggunakan 

program Hsin-chi (Chi,1997). 

Sedangkan untuk analisis data aktivitas repelensi digunakan uji non-

parametrik Kruskal Wallis untuk mengetahui bagaimana pengaruh repelensi 

ekstrak daun zodia terhadap L. serricorne dengan menggunakan aplikasi SPSS 20. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Aktivitas Fumigan Ekstrak Daun Zodia 

Uji fumigan dilakukan pada setiap fase perkembangan L. serricorne. 

Fumigasi dilakukan selama 48 jam dalam toples perlakuan ukuran 250 ml untuk 

pengujian larva, pupa, dan imago serta toples ukuran 300 ml untuk pengujian telur. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengujian fumigan ekstrak 

daun zodia menunjukkan hasil bahwa ekstrak zodia memiliki efek toksik terhadap 

telur, larva, pupa, dan imago L. serricorne. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan 

yang signifikan pada keempat fase perkembangan kumbang tembakau L. 

Serricorne yaitu perhitungan mortalitas telur, larva, pupa, dan imago (Tabel 3).  

Tingginya konsentrasi ekstrak daun zodia yang diberikan berpengaruh lurus 

terhadap nilai mortalitas dari masing-masing fase, dimana semakin tinggi 

konsentrasi yang diberikan maka semakin tinggi pula angka mortalitas dari telur, 

larva, pupa, dan imago L. serricorne. Konsentasi terkecil 50.000 ppm telah mampu 

memberikan efek toksik dengan rerata pada telur, larva, pupa, dan imago secara 

beurutan yaitu 17,18%; 21,15%; 18,05%; dan 11,73%. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Fahrizal (2016), dimana hasil uji potensi ekstrak etanol 

dan ekstrak air daun zodia sebagai insektisida menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak yang diberikan, semakin banyak jumlah nyamuk Aedes sp. yang 

mati. Pada penelitian tersebut konsentrasi terkecil pada ekstrak etanol adalah 

12,5%. Pada konsentrasi ini telah memberikan efek insektisida dengan jumlah rata-

rata 47% ± 0,05 pada menit 10; 53,02 ± 0,02 pada menit 20; 56% ± 0,03 pada menit 

30; 59% ± 0,02 pada menit 40; 66% ± 0,02 pada menit 50; 71% ± 0,05 pada menit 

60; 74% ± 0,02 pada 24 jam. 

Adapun tingkat toksisitas pada telur, pupa, dan imago pada konsentasi  

tertinggi 450.000 ppm menghasilkan rerata kematian hingga 100% dari seluruh 

total serangga uji. Sedangkan pada larva, dengan konsentrasi 450.000 ppm 

menghasilkan rerata kematian sebesar 98,69%. Menurut Kusuma (2013) dalam 

penelitiannya yang bertajuk uji potensi ekstrak etanol daun tumbuhan zodia papua 

terhadap nyamuk Culex sp. menyatakan bahwa semakin besar konsentrasi yang 

diberikan maka semakin tinggi pula angka kematian nyamuk tersebut. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi konsentrasinya maka semakin tinggi pula 
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kandungan ekstrak daun zodia papua yang terkandung didalamnya. Selain 

dipengaruhi oleh banyaknya kandungan linalool yang terkandung pada masing-

masing konsentrasi, potensi insektisida juga dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama 

waktu perlakuan, potensi insektisida semakin meningkat. Menurut cara masuknya 

linalool bersifat sebagai racun pernafasan (fumigant). Insektisida masuk melalui 

system pernafasan (spiracle) dan juga melalui permukaan badan serangga. Racun 

pernafasan bekerja dengan cara menghalangi terjadinya respirasi tingkat seluler 

dalam tubuh serangga dan bahan ini sering dapat menyebabkan tidak aktifnya 

enzim-enzim tertentu. 

Tabel 3. Aktivitas Fumigan ekstrak daun zodia (Evodia suaveolens) terhadap telur, 

larva, pupa, dan imago L. serricorne. 

Konsentrasi 

(ppm) 

Telur (%) Larva (%) Pupa (%) Imago (%) 

50.000 17,18 ± 4,43a 21,15 ± 2,34a 18,05 ± 4,78a 11,73 ± 2,58a 

150.000 45,45 ± 4,79b 44,46 ± 5,29b 44,30 ± 12,18b 20,27 ± 8,77a 

250.000 69,52 ± 8,02c 52,37 ± 6,10b 61,09 ± 10,64b 34,82 ± 12,87ab 

350.000 91,99 ± 2,67d 81,43 ± 8,14c 85,52 ± 12,87c 50,09 ± 17,3b 

450.000 100d 98,69 ± 1,31d 100c 100c 

Keterangan: Nilai diatas merupakan rerata kematian serangga terkoreksi (± S.E) 

dari empat ulangan (n= 80). Rerata yang diikuti huruf yang sama pada 

kolom menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT dengan 

taraf kesalahan 5%. 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) didapatkan bahwa urutan 

menurun nilai F hitung untuk uji telur, uji larva, uji pupa, dan uji imago yaitu 

49,742; 46,399; 22,245; 15,748. Sedangkan nilai F tabel perlakuan yaitu 3,26. 

Sehingga nilai F hitung > F tabel. Artinya dengan tingkat taraf kepercayaan 95% 

dapat dikatakan bahwa perlakuan konsentrasi yang diujikan berpengaruh sangat 

nyata terhadap mortalitas telur, larva, pupa, dan imago.  

Adanya pengaruh sangat nyata pada perlakuan, maka perlu dilakukan uji 

lanjut untuk mengetahui perlakuan terbaik yang dapat diaplikasikan untuk 

mengendalikan L. serricorne. Uji lanjut dilakukan dengan menggunakan uji BNT 

dengan taraf kesalahan 5%. Hasil dari uji lanjut BNT yaitu konsentrasi terbaik yang 

dapat digunakan untuk uji fumigan telur adalah konsentrasi 350.000 ppm dan 

450.000 ppm. Jika ingin mendapatkan hasil terbaik dapat digunakan konsentrasi 

tertnggi 450.000 ppm. Namun jika ketersediaan ekstrak daun zodia terbatas, maka 



28 

 

 
 

dapat digunakan konsentrasi 350.000 ppm. Hasil terbaik yang dapat diaplikasikan 

untuk uji fumigasi larva adalah konsentrasi 450.000 ppm. Untuk uji fumigasi pupa 

dapat digunakan konsentasi terbaik yaitu 350.000 ppm dan 450.000 ppm. 

Sedangkan untuk uji fumigasi imago terbaik yaitu konsentrasi 450.000 ppm. Dari 

pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan jika konsentrasi 

dengan nilai mortalitas tertinggi yang dapat diujikan pada keempat fase L. 

serricorne adalah konsentrasi 450.000 ppm. Namun penggunaan konsentrasi 

tertinggi ini pun harus memperkirakan kelimpahan bahan dari pestisida nabati 

(tanaman zodia) ataupun ketersediaan dari ekstrak daun zodia. 

Selain mengetahui angka kematian dari masing-masing perlakuan, 

pengetahuan untuk mengetahui berapa kisaran konsentrasi minimal yang 

dibutuhkan untuk mematikan setidaknya 50% serangga uji juga perlu dilakukan. 

LC50 (Lethal concentration) adalah konsentrasi yang dibutuhkan untuk mematikan 

50% dari total serangga uji. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan analisis probit Hsin-chi. Hasil dari analisis probit disajikan dalam 

tabel 4.  

Tabel 4. Hasil analisis probit LC50 

Fase 

perkem

-bangan 

Persamaan 

Regresi 
SE 

LC50 

(ppm) 

LC90 

(ppm) 

Batas Acuan LC50 

(ppm) 

Bawah Atas 

Telur y= -8,24 + 2,57 x 0,31 140.092 441.214 21,44 347.231 

Larva  y= -7,08 + 2,33 x 0,26 150.499 532.954 2,80E-02 332.871 

Pupa y= -6,36 + 2,20 x 0,29 150.302 576.551 838,86 460.339 

Imago y= -3,26 + 1,47 x 0,31 412.698 3070833 223.636 1,27E+43 

Keterangan:  - LC50 = konsentrasi yang mampu mematikan 50% serangga,  

- LC90 = konsentrasi yang mampu mematikan 90% serangga. 

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, dapat diketahui jika nilai LC50 

yang dibutuhkan dari keempat fase L. serricorne berbeda-beda. LC50 yang 

dibutuhkan dari telur, larva, pupa, dan imago secara berurutan yaitu 140.092 

ppm/300 ml (462.304 ppm/L); 150.499 ppm/250 ml (601.996 ppm/L); 150.302 

ppm/250 ml (601.208 ppm/L); dan 412.698 ppm/250 ml (1.650.792 ppm/L). 

Artinya pada konsentrasi tersebut ekstrak daun zodia telah mampu mematikan 50% 

dari total serangga L. serricorne yang diujikan. Sedangkan dalam penelitian 

Cameron,dkk.,(2016), hasil analisis probit ekstrak daun zodia pada imago 
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Tribolium castaneum menunjukkan LC50 sebesar 87,018%. Sehingga dapat 

diartikan jika ekstrak zodia pada konsentrasi yang lebih sedikit memiliki efek toksik 

yang lebih tinggi pada L. serricorne daripada T. castaneum. Baik L serricorne dan 

T. castaneum, keduanya merupakan jenis hama gudang dan termasuk dalam satu 

ordo yang sama, yaitu Coleoptera. 

Dari keempat fase yang dimiliki oleh kumbang tembakau L. serricorne, fase 

telur memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi pada ekstrak daun zodia. Hal ini 

terlihat dilihat dari nilai LC50 yang didapatkan menunjukkan nilai yang paling kecil 

yaitu 140.092 ppm/300 ml (462.304 ppm/L). Menurut Kucerova dan Stejskal 

(2010), permukaan telur L. serricorne tidak teratur. Pada akhir anterior telur 

terdapat tonjolan yang memiliki pola pentagonal yang mengelilingi area micropylar 

bulat. Tidak semua serangga memiliki micropyl, micropyl ini berfungsi untuk 

penetrasi sperma. Dalam penelitian tersebut diamati pula struktur asing yang 

menempel pada permukaan telur yang diduga merupakan simbiosis koloni yeast. 

Asworth (1993) menyatakan bahwa jamur endosimbiotik yang yang ditemukan 

berasosiasi dengan L. serricorne  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

fisiologi kumbang, dan menghasilkan beberapa zat penting yang memungkinkan 

serangga untuk bertahan hidup pada saat kekurangan makanan. Endosimbion yeast 

L. serricorne, seperti Symbiotaphrina buchneri dan S. kochii diteruskan ke generasi 

baru melalui organ khusus pada kumbang betina yang terletak di dekat pembukaan 

saluran telur, sehingga telur yang dihasilkan akan mengandung jamur. Ketika larva 

menetas, larva akan memakan sebagian besar kulitnya sehingga mendapatkan 

infeksi jamur, yang menembus sel-sel epitel dekat midgut. Berdasarkan pemaparan 

tersebut dapat diduga jika efek toksik ekstrak daun zodia dapat mengganggu 2 

aktivitas penetasan telur. Pertama, zat linalool yang dihasilkan oleh ekstrak daun 

zodia menempel pada permukaan telur L. serricorne tempat terjadinya simbiosis 

yeast, sehingga salah satu pertahanan hidup bagi larva yang akan menetas menjadi 

hilang dan larva yang akan menetas menjadi mati. Kedua, efek toksik ekstrak daun 

zodia masuk melalui mycrophyl saat terbuka, telur yang rapuh akan gagal 

membentuk embrio baru, sehingga larva dalam telur gagal terbentuk dan dapat 

dikatakan jika telur mati.  
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Fase yang rentan terhadap ekstrak daun zodia setelah fase telur adalah pupa 

yaitu dengan LC50 sebesar 150.302 ppm. Fase pupa merupakan fase perkembangan 

atau peralihan menjadi imago (kumbang dewasa). Howe (1957) dalam Asworth 

(1993) menyatakan bahwa pada fase pupa, pupa akan diam dan sel-sel dalam 

tubuhnya akan mengeras menjadi imago. Proses ini membutuhkan banyak energi. 

Adanya rangsangan gas dari ekstrak daun zodia diduga dapat mengakibatkan 

kegagalan pupa dalam melakukan perkembangan morfologi menjadi imago yang 

mengakibatkan pupa menjadi mati.  

Fase perkembangan L. serricorne yang memiliki tingkat ketahanan terhadap 

ekstrak daun zodia paling tinggi yaitu fase imago kemudian fase larva. Nilai LC50 

yang dibutuhkan untuk imago dan larva secara berurutan yaitu sebesar 412.698 ppm 

dan 150.499 ppm. Diketahui jika imago dan larva menggunakan yeast untuk 

bertahan hidup atau untuk detoksifikasi metabolit sekunder yang terkandung dalam 

tanaman yang dicerna. Simbiosis disimpan pada permukaan telur saat oviposisi 

(Kucerova dan Stejskal, 2010). Adanya simbiosis yeast yang berada didalam tubuh 

imago dan larva, mampu memberikan ketahanan hidup pada kedua fase tersebut, 

sehingga menjadi lebih tahan pada fumigasi ekstrak daun zodia.  

4.2 Uji Aktivitas Atraktan dan Repelen Ekstrak Daun Zodia 

Pengujian aktivitas atraktan dan repelen ekstrak daun zodia dilakukan pada 

fase imago L. serricorne. Data hasil pengamatan aktivitas atraktan dan repelen 

dianalisis dengan menghitung Indeks Repelen dari perlakuan dan kontrol. Nilai IR 

yang didapatkan menunjukkan nilai IR yang positif (Tabel 5). Nilai IR yang positif 

mengindikasikan jika ekstrak daun zodia yang diaplikasikan memiliki sifat repelen 

daripada atraktan. Pemberian ekstrak daun zodia pada petridish olfactometer 

menyebabkan imago L. serricorne bergerak mendekati kontrol daripada perlakuan.  

Tabel 5. Aktivitas Repelen dan Atraktan ekstrak daun zodia (E. suaveolens) 

terhadap L. serricorne  

Konsentrasi (ppm) Rerata Nilai IR (%) Kelas IR 

50.000 23 II 

150.000 30 II 

250.000 60 III 

350.000 55 III 

450.000 68 IV 
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Sifat repelen dari beberapa konsentrasi yang diujikan terlihat bahwa terdapat 

peningkatan nilai IR pada pengujian konsentrasi terendah hingga konsentrasi 

tertinggi. Artinya, ekstrak daun zodia memiliki potensi yang besar sebagai repelen 

alami. Hal ini sesuai dengan penelitian Saputra (2016), yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol daun zodia yang diberikan pada nyamuk  

Aedes sp. maka jumlah hinggapan nyamuk pada kapas akan semakin berkurang atau 

potensi zat / ekstrak daun zodia semakin baik. Dalam penelitian tersebut, pada 

perlakuan 20% dan 30% ekstrak daun zodia didapatkan potensi sebesar 100%, yang 

artinya bahwa ekstrak daun zodia dapat berfungsi sebagai repelen. Demikian pula 

jika waktu pengamatan ditambah, maka jumlah hinggapan nyamuk pada kapas juga 

akan semakin sedikit. Hubungan antara konsentrasi ekstrak daun zodia terhadap 

Indeks Repelen (IR) dapat dilihat pada Gambar 9.  

 

Gambar 9. Hubungan antara Konsentrasi dengan Indeks Repellent (IR) 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier (Gambar 9) diketahui bahwa nilai R2 

(R square) yang didapatkan sebesar 0,8574 atau 85,74%. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkatan konsentrasi yang diujikan memiliki pengaruh terhadap Indeks 

Repelen (IR) sebesar 85,74%. Sedangkan sisanya sebesar 14,26% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang erat antara 

konsentrasi perlakuan terhadap Indeks repelen (IR). 

Pengaruh repelensi dari ekstrak daun zodia terhadap imago L. serricorne 

dilakukan analisis data dengan menggunakan uji non-prametrik Kruskal Wallis 

(Tabel 6). 
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Tabel 6. Hasil Uji Kruskal Wallis 

 IR 

Chi-square 3,336 

Df 3 

Asymp. sig   0,343 

Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi yang 

didapat lebih besar dari taraf nyata 5% (0,050) sehingga disimpulkan jika tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing perlakuan yang diujikan. 

Artinya sifat repelen ekstrak daun zodia terhadap L. serricorne pada perbandingan 

perlakuan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang hampir sama (tidak berbeda 

signifikan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Ekstrak daun zodia memiliki aktivitas fumigan terhadap telur, larva, pupa, 

dan imago Lasioderma serricorne. LC50 yang dibutuhkan dari telur, larva, pupa, 

dan imago secara berurutan yaitu 140.092 ppm/300 ml (462.304 ppm/L); 150.499 

ppm/250 ml (601.996 ppm/L); 150.302 ppm/250 ml (601.208 ppm/L); dan 412.698 

ppm/250 ml (1.650.792 ppm/L). Ekstrak daun zodia memiliki sifat repelen terhadap 

L. serricorne. Semakin tinggi konsentrasi yang diujikan, maka tingkat repelensi 

yang dihasilkan juga semakin tinggi. 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan uji kandungan bahan aktif yang terkandung dalam ekstrak daun 

zodia yang diujikan, 

2.    Perlu dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun zodia 

dengan menghitung waktu kematian dari serangga (LT50), 

3. Perlu dilakukan evaluasi aspek efektivitas dari ekstrak daun zodia pada skala 

gudang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
 

 

  DAFTAR PUSTAKA 

Abbott, W. S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. 

Econ. Entomol. 18: 265-267 

Asworth, J.R. 1993. The Biology of Lasioderma serricorne. J. Stored Prod. Res. 

29(4): 291-303. 

Boesri, H. dan Lulus S. 2012. Toksisitas Biolarvasida Ekstrak Tembakau 

Dibandingan dengan Ekstrak Zodia Terhadap Jentik Vektor Demam Berdarah 

Dengue (Aedes aegypti). Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor 

dan Reservoir Penyakit Salatiga. Salatiga. 

Budiasih, K.S. 2011. Pemanfaatan Beberapa Tanaman yang Berpotensi sebagai 

Bahan Anti Nyamuk. Makalah Program PPM. Jurusan Pendidikan Kimia 

Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta. 

 

Cabrera, B.J. 2014. Cigarette Beetle, Lasioderma serricorne (F.) (Insecta: 

Coleoptera: Anobiidae). IFAS Extension University of Florida. p: 1-5. 

 

Cameron,R.R., Arinafril, Mulawarman. 2016. Uji Bioaktivitas Ekstrak Daun Zodea 

(Evodia suaveolensSheff) terhadap Hama Gudang Tribolium castaneum 

(Coleoptera: Tenebrionidae) Herbst. E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika 

5(3): 222-231.  

 

Chi, H. 1997. Probit Analysis. National Chung Hsing University. Taiwan. 

 

Chun Yu. 2008. Susceptibility of Lasioderma serricorne (F.) Life Stages Exposed 

to elevated Temperatures. Thesis. Kansas State University. Manhattan. 

 

Deptan. 2007. Manual Fumigasi Fosfin (Untuk Perlakuan Karantina Tumbuhan). 

Badan Karantina Pertanian Pusat Karantina Tumbuhan. 

 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2012. 

Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) Dalam Pengendalian Vektor. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Ekanantari. 2014. Outlook Komoditi Tembakau.  Pusat Data dan Sistem Informasi 

-  Kementerian Pertanian. 

Erlina, R. 2015. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Zodia (Evodia suaveolens) Dalam 

Sediaan Lotion Dengan Basis PEG 400 Sebagai Repellent Terhadap Aedes 

aegypti. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Semarang. 

Fahrizal, A.A. 2016. Uji Potensi Ekstrak Etanol dan Ekstrak Air Daun Zodia 

(Evodia suaveolens) Sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk Aedes sp. 



35 

 

 
 

Dengan Metode Semprot. Skripsi. Program Studi Pendidikan Dokter. 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Malang. 

Finney, D. J. 1971. Statistical method in biological assay, 2nd edn. J. Griffin, 

London. 

General Quality Team. 2008. Sanitation Guidance Swedismatch Cigars Indonesia. 

Swedis Match. 

 

Ginanjar, G. 2008. Demam Berdarah. B First. Yogyakarta. 

 

Handayani, P.A dan Heti N. 2014. Ekstraksi Minyak Atsiri Daun Zodia (Evodia 

suaveolens) dengan Metode Maserasi dan Distilasi Air. Jurnal Bahan Alam 

Terbarukan 3(1): 1-8. 

Hasyim, A., Setiyawati, W., Jayanti, H., Krestini, E. H. 2014. Repelensi Minyak 

Atsiri Terhadap Hama Gudang Bawang Ephestia cautella (Walker) 

(Lapidoptera: Pyrallidae) di Laboratorium Repellency of Essential Oils 

Against of Shallot Stored Insect Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera: 

Pyrallidae) Under Laboratory Condition. 

Imai, T., dan Haruyasa H. Low-Temperature as an Alternative to Fumigation to 

Disinfest Stored Tobacco of the Cigarette Bettle, Lasioderma serricorne (F.) 

(Coleoptera : Anobiidae). Appl. Entomol. Zool,41 (1): 87-91. 

Kardinan, A. 2003. Tanaman Pengusir dan Pembasmi Nyamuk. Agromedia 

Pustaka. 

 

Kementerian Pertanian. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 

2015-2019. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 

 

Kucerova, Z. and Stejskal, V. 2010. External egg morphology of two stored-product 

anobiids, Stegobium paniceum and Lasioderma serricorne (Coleoptera: 

Anobiidae). Journal of Stored Products Research 46: 202-205. 

 

Kusuma, K.P. 2013. Uji Potensi Ekstrak Etanol Daun Tumbuhan Zodia Papua 

(Evodia suaveolens) Sebagai Insektisida Terhadap Nyamuk Culex sp. Dengan 

Metode Elektrik. Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Lestari, M.S., Matono, E., Trisyono, Y. A. 2005. Bioaktivitas Ekstrak Daun Zodia 

Euodia suevolens Terhadap Hama Crocidolomia binotalis. Program Studi 

Ilmu Hama Tumbuhan Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada. 

 

Lestari, M.S. 2015. Bioaktivitas Ekstrak Beberapa Tanaman Asli Papua Terhadap 

Ulat Daun Kubis Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae). Disertasi. 

Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. 

 



36 

 

 
 

Litbang Jember. 2012. Morfologi Tanaman Tembakau Cerutu Besuki Varietas H-

382. Tersedia di http://litbangjember.wordpress.com/. Diakses tanggal 9 

Februari 2016. 

 

Mahroof, R.M., dan Thomas W.P.2007. Life History Parameters of Lasioderma 

serricorne (F.) as Influenced by Food Sources. Journal of Stored Products 

Research 44 (2008): 219-226.  

 

Mukhriani. 2014. Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. 

Jurnal Kesehatan 7(2): 361-367.  

  

Pascual-Villalobods, M.J. and A. Robledo. 1998. Screening For Anti-Insect 

Activity In Mediterranean Plants. Industrial Crops and Products. 8: 183-194. 

 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2012 tentang 

Pedoman Penanganan Pasca Panen Tembakau. 

 

Purdyaningsih, E. 2013. Mengenal Varietas Unggul Tembakau di Jawa Timur 

sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Benih (online). PBT Ahli Muda BBPPTP 

Surabaya. Tersedia di ditjenbun.pertanian.go.id. Diakses tanggal 21 

Desember 2015. 

 

Purwani M.V., Suyanti, Muhadi A.W. 2008. Ekstraksi Konsentrat Neodimium 

Memakai Asam Di-2-Etil Heksil Fosfat. Seminar Nasional IV SDM 

Teknologi Nuklir Yogyakarta.  

 

Putri, M.N. 2015. Knockdown Effect Ekstrak Ethanol Daun Zodia (Evodia 

suaveolens) Terhadap Nyamuk Aedes sp. Dengan Menggunakan Metode 

Semprot. Skripsi. Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. Malang. 

Rachmat, M., dan Sri N. 2009. Dinamika Agribisnis Tembakau Dunia dan 

Implikasinya Bagi Indonesia. Forum Penelitian Ekonomi 27(2): 73-91. 

Rachmat, M. 2010. Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan 

Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia dalam Analisis Kebijakan 

Pertanian 8(1): 67-83.  

Rizal, M., Kardinan, A., Mardiningsih, T. L., Darwis, M., Sugandi, E., and 

Sukmana, C. 2010. Pemanfaatan 6 Jenis Pestisida Nabati Untuk Menurunkan 

Serangan Hama Simplisia dan Sitophylus oryzae (50%), s.l.: Balai Penelitian 

Tanaman Obat dan Aromatik. 

Rizal, M.S. 2015. Sejarah Perkebunan Tembakau di Nusantara (online). Tersedia 

di bumn.go.id. Diakses tanggal 17 Januari 2016. 

 

Saputro, R. 2016. Uji Potensi Ekstrak Etanol Daun Tanaman Zodia (Evodia 

suaveolens sceff) Sebagai Bahan Antinyamuk (repellant) Nyamuk Aedes sp. 



37 

 

 
 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya. Malang. 

  

Sembel, D.T. 2015. Toksikologi Lingkungan. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 

 

Suwarto, Yuke O., Silvia H. 2014. Top 15 Tanaman Perkebunan. Penebar Swadaya. 

Jakarta Timur. 

 

Tarigan, L.W. 2008. Pengaruh Kadar Air Tembakau Terhadap Perkembangan 

Lasioderma serricorne F (Coleoptera: Anobiidae) di Laboratorium. Skripsi. 

Medan: Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatera Utara. 

Ware, G.W. 1978. Pesticides Theory and Aplication. America. W. H. Freeman and 

Company San Francisco. 

Weeks, E. N.I., Logan, J. G., Birkett, M. A., Picket, J. A., Cameron, M.M. 2013. 

Tracking Bed Bugs (Cimex lectularius): A Study of the Effect of 

Physiological and Extrinsic Factors On the Response To Bed Bug-Derived 

Volatiles. The Journal Experimental Biology 2016. p: 460-469. 

Zettler dan Keever. 1994. Phosphine Resistane in Cigarette Beetle (Coleoptera: 

Anobiidae) Associated with Tobacco Storage in the Sourtheastern United 

States. Journal Econ. Entomol 87(3): 546-550. 

Zhong, J-J., Lu, J-H., and Su, X-H. 2010. Fumigant activity of Elsholtzia stauntonii 

extract against Lasioderma serricorne. J. School of Food Science and 

Technology, Henan University of Technology. p: 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 
 

 

Tabel Lampiran 1. Analisis Ragam Mortalitas Telur L. serricorne 

Sumber 

Keragaman 

JK db KT F hitung Nilai P F tabel 

Perlakuan 18601,131 4 4650,283 49,742** 2,2551E-07 3,26 

Ulangan 246,335 3 82,112 0,878   

Galat 1121,854 12 93,488    

Total 19969,32 19 1051,017    

Keterangan: * = berbeda nyata, ** = berbeda sangat nyata, tn = tidak berbeda nyata 

Tabel Lampiran 2. Analisis Ragam Mortalitas Larva L. serricorne 

Sumber 

Keragaman 

JK db KT F hitung Nilai P F tabel 

Perlakuan 15057,523 4 3764,381 46,399** 3,3288E-07 3,26 

Ulangan 690,050 3 230,017 2,835   

Galat 973,563 12 81,130    

Total 16721,137 19 880,0598    

Keterangan: * = berbeda nyata, ** = berbeda sangat nyata, tn = tidak berbeda nyata 

Tabel Lampiran 3. Analisis Ragam Mortalitas Pupa L. serricorne 

Sumber 

Keragaman 

JK db KT F hitung Nilai P F tabel 

Perlakuan 16969,508 4 4242,377 22,245** 1,770E-07 3,26 

Ulangan 3115,0238 3 1038,341 5,445   

Galat 2288,492 12 190,7077    

Total 22373,0239 19 1177,528    

Keterangan: * = berbeda nyata, ** = berbeda sangat nyata, tn = tidak berbeda nyata 

Tabel Lampiran 4. Analisis Ragam Mortalitas Imago L. serricorne 

Sumber 

Keragaman 

JK db KT F hitung Nilai P F tabel 

Perlakuan 19438,609 4 4859,652 15,748** 0,000101 3,26 

Ulangan 2810,025 3 936,675 3,0353   

Galat 3703,008 12 308,584    

Total 25951,642 19 1365,876    

Keterangan: * = berbeda nyata, ** = berbeda sangat nyata, tn = tidak berbeda nyata 
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                           (a)     (b) 

     
            (c)           (d)     

   
    (e)           (f) 

Gambar Lampiran 1. Proses Ekstraksi Daun Zodia; (a) Daun zodia segar, (b) Proses 

pengeringan daun zodia menggunakan oven, (c) Daun zodia 

digiling kasar menggunakan blender, (d) Bubuk daun zodia,    

(e) Penimbangan daun zodia, (f) Daun zodia dimasukkan 

dalam botol 250 ml dan ditambahkan pelarut metanol 96%. 

 

Gambar Lampiran 2. Pengadukan larutan menggunakan Orbital Shaker 
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Gambar Lampiran 3. Proses maserasi menggunakan Rotary Vacum Evaporator 

  
    (a)   (b) 

Gambar Lampiran 4. Hasil ekstraksi; (a) Proses penyaringan ekstrak daun zodia, 

(b) Hasil ekstrak daun zodia   

 

Gambar Lampiran 5. Pengujian Aktivitas Fumigan pada Telur L. serricorne 

 

Gambar Lampiran 6. Pengujian Aktivitas Fumigan pada larva L. serricorne 
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Gambar Lampiran 7. Pengujian Aktivitas Fumigan pada pupa L. serricorne 

 

Gambar Lampiran 8. Pengujian Aktivitas Fumigan pada imago L. serricorne 

 

Gambar Lampiran 9. Pengujian Aktvitas Atraktan dan Repelen pada L. serricorne 

    

Gambar Lampiran 10. Telur L. serricorne 
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Gambar Lampiran 11. Larva L. serricorne 

 

Gambar Lampiran 12. Pupa L. serricorne 

 

Gambar Lampiran 13. Imago L. serricorne 


