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ABSTRACT 

Brown planthopper has always been a problem in the field of agriculture in Indonesia. To control it, 

farmers use harmful chemical pesticides that can harm the environment. Thus pest control efforts need 

to secure a top priority. This study aimed to insecticidal activity of compounds active against brown 

planthopper. The method used to assess the insecticidal activity test compounds active against brown 

planthoppers using completely randomized design with 5 treatments and 3 replications. As for seeing 

the mortality (%) using the brown planthopper Finney test. The results of the activity test compound 

insecticide active against brown planthoppers showed the administration with a concentration of 100 

ppm to 100% mortality within 32 hours 

 

Keywords: Kamandrah, brown planthopper, mortality 

 

ABSTRAK 

Hama wereng coklat selalu menjadi masalah dalam bidang pertanian di Indonesia. Untuk 

mengendalikannya, petani menggunakan pestisida kimia berbahaya yang dapat merugikan lingkungan. 

Dengan demikian perlu upaya pengendalian hama yang aman menjadi prioritas utama. Tujuan 

penelitian mengetahui aktivitas insektisida senyawa aktif terhadap wereng coklat. Metode yang 

digunakan untuk menguji aktifitas insektisida biji kamandrah terhadap hama wereng coklat 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Sedangkan untuk melihat 

mortalitas (%) hama wereng coklat menggunakan uji Finney. Hasil uji aktifitas insektisida biji 

kamandrah terhadap hama wereng coklat menunjukkan pada pemberian konsentrasi  100 ppm dengan 

tingkat mortalitas mencapai 100% dalam waktu 32 jam.   

Kata Kunci: Kamandrah, wereng coklat,  mortalitas 

 

PENDAHULUAN 

 

Di Kalimantan Tengah ada dua daerah 

termasuk penghasil beras terbesar yaitu 

Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang 

Pisau. Akhir-akhir ini produksi beras dari kedua 

Kabupaten tersebut berangsur menurun, hal ini 

disebabkan karena adanya serangan hama 

wereng coklat.  Wereng coklat secara langsung 

merusak tanaman padi karena nimfa dan 

imagonya mengisap cairan sel tanaman 

sehingga tanaman kering dan akhirnya mati. 

Kerusakan secara tidak langsung terjadi karena 

serangan penyakit virus kerdil rumput dan 

kerdil hampa yang ditularkannya. Kerusakan 

berat yang disebabkan oleh wereng coklat 

terkadang ditemukan pada persemaian, tetapi 

sebagian besar menyerang pada saat tanaman 

padi masak menjelang panen.  Untuk 

megendalikan hama tersebut,  petani sering 

menggunakan pestisida kimia dengan 

konsentrasi yang berlebih.  

Penggunaan pestisida selalu membawa 

empat resiko yakni resistensi terhadap hama dan 



Jurnal AGRIPEAT,  Vol. 15   No. 2 ,  September 2014 :82 - 87    ISSN :1411 - 6782 

 83

penyakit, munculnya hama dan penyakit baru 

akibat matinya musuh alami, resurjensi dan 

keracunan lingkungan. Akumulasi senyawa ini 

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan 

semakin meningkatnya kesadaran petani dalam 

sistem budidaya pertanian organik, maka upaya 

pengendalian hama yang aman dan efektif 

menjadi prioritas utama. Salah satu alternatif 

pengendalian hama tersebut adalah dengan 

menggunakan pestisida alami, salah satunya 

menggunakan pestisida alami berbahan baku 

biji kamandrah (Croton tiglium). 

Penggunaan biji dan batang kamandrah 

sebagai pestisida alami selama ini oleh sebagian 

petani di Kalimantan Tengah yaitu dengan 

membakar biji tanaman tersebut disekitar 

ladang atau sawah. Selama ini cara penggunaan 

biji dan batang kamandrah yang dibakar 

disekitar tanaman, hanya saja cara seperti ini 

berdampak menimbulkan polosi di sekitar 

pembakaran dan cara ini dianggap tidak efektif 

karena dapat merusak lingkungan. Disisi lain 

tanaman kamandrah merupakan tanaman yang 

banyak tumbuh didaerah bekas ladang yang 

ditinggal petaninya. Selain dibekas ladang, 

tanaman ini dapat tumbuh disembarang tempat, 

karena daya adaptifnya yang tinggi inilah 

menyebabkan tanaman ini menjadi tanaman 

yang cukup dominan.   

Berdasarkan pengalaman masya-rakat 

memanfaatkan tanaman ini dan kebutuhan 

masyarakat akan pestisida alami serta 

banyaknya tanaman ini, maka pelu dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam tentang 

pemanfaatan dan efektifitasnya tanaman ini 

sebagai pestisida alami. Ada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan tentang manfaat 

biji kamandrah. Dari hasil penelitian Saputera et 

al (2006) menunjukkan minyak biji kamandrah 

digunakan sebagai bahan laksatif (pencahar). 

Menurut Pradono et al. 2007 dan Riyadhi, 2008, 

pada biji kamandrah teridentifikasi golongan  

alkaloid jenis piperidin yang berfungsi sebagai 

larvasida jentik nyamuk. Menurut Saputera et al 

(2008) rendemen ekstrak dari minyak biji 

kamandrah yang berkhasiat mencapai 29,1% 

dan disamping itu menurut Saputera et al (2014) 

dalam minyak biji tanaman ini dapat digunakan 

sebagai bahan baku biodiesel. 

Walaupun tanaman ini sudah banyak 

diteliti serta mempunyai efektivitas yang tinggi 

dalam mematikan berbagai jenis hama tanaman, 

tetapi  belum ada penelitian yang mempelajari 

aktivitas senyawa aktif dari tanaman ini sebagai 

insektisida alami hama wereng coklat 

(Nilavarpata lugens Stal.). Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam, yang dimulai dari aktivitas biji 

kamandrah yang berfungsi sebagai 

bioinsektisida alami hama wereng coklat. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah biji 

kamandrah yang diambil dari Kecamatan Dusun 

Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan pertimbangan 

secara ekologi daerah tersebut merupakan 

daerah yang banyak terdapat tanaman 

kamandrah. Tanaman padi yang digunakan 

adalah varietas lokal dengan pertimbangan 

varietas tersebut banyak digunakan oleh petani. 

Peralatan yang digunakan adalah pengepres, 

plastik transparan, hand sprayer, aspirator, 

penangkap serangga, seperangkat komputer, 

cawan petridis, tabung reaksi,  neraca analitik 

objek glass, tabung reaksi, pengaduk magnetik, 

ice box dan kertas saring. 

 

Hewan Uji 

Wereng coklat diambil dari tanaman padi 

yang terserang oleh hama tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Uji Aktivitas Minyak Biji Kamandrah 

Terhadap Wereng Coklat  

 Pembiakan wereng coklat dilakukan 

dengan cara mengambil wereng coklat di 

lapangan dengan alat aspirator. Wereng coklat 

diperoleh dari pangkal batang padi (instar 2-4). 

Untuk mempercepat pembiakan, setiap 

kurungan pembiakan diberi pot-pot yang 

ditanami padi lokal umur 4-5 minggu. Setelah 
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5-7 hari di dalam kurungan, sebagian pot-pot 

tanaman dipindahkan ke kurungan pembiakan 

yang lain dan seterusnya. Untuk menjaga 

kelembapan, pada alas kurungan pembiakan 

diberi penutup yang disiram air setiap dua hari 

sekali. 

 

Metode Analisis  
Penelitian dilakukan dalam Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 

ulangan. Senyawa aktif yang diproduksi dari 

minyak biji kamandrah disemprotkan kedalam 

kurungan tanaman padi yang berisi wereng 

coklat dengan konsentrasi 0, 25, 50, 75, dan 100 

ppm. Wereng coklat  yang disemprot dengan air 

tanpa senyawa uji digunakan sebagai kontrol. 

Pengamatan mortalitas dilakukan setiap 6 jam 

setelah penyemprotan diberikan. Pengamatan 

mortalitas dihentikan jika 3 hari berturut-turut 

tidak terjadi kematian. Untuk menghitung 

mortalitas (%) menggunakan perhitungan 

sebagai berikut:  

Mortalitas (%) = X 100%

Jumlah Serangga Mati

Jumlah Serangga Uji  
 

Hubungan antara konsentrasi bahan uji 

dan tingkat kematian serangga uji diolah dengan 

analisis probit (Finney, 1971). 

 

Analisis Data  
Data hasil pengamatan di analisis 

menggunakan analisis ragam (Uji F) pada taraf 

α = 0,05 dan α = 0,01. Apabila terdapat 

pengaruh maka dilanjutkan dengan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf α = 0,05 untuk 

mengetahui perbedaan antar taraf perlakuan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Aktivitas Minyak Biji Kamandrah 

Terhadap Wereng Coklat  

Hasil analisis ragam menunjukkan 

pemberian perlakuan konsentrasi minyak biji 

kamandrah berpengaruh nyata terhadap 

mortalitas (%) wereng coklat pada waktu 

pengamatan 6, 12, 18, 24 dan 32 jam. Hasil uji 

BNJ terhadap mortalitas (%) wereng coklat 

(Tabel 3). 

Berdasarkan hasil uji BNJ pada 

pengamatan 6 jam menunjukkan bahwa 

perlakuan A1 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan A2 dan A3, tetapi berbeda nyata 

dengan A0 dan A4. Pada pengamatan 12 jam 

menunjukkan bahwa perlakuan A1 berbeda 

nyata dengan perlakuan A0, A2, A3 dan A4. 

Pengamatan 18 jam menunjukkan bahwa semua 

perlakuan berbeda nyata dengan control, begitu 

juga perlakuan A1 berbeda nyata dengan 

perlakuan A2, A3 dan A4. Sedangkan perlakuan 

A2 dan A3 tidak berbeda nyata, tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan A4. 

Pengamatan 24 jam menunjukkan 

bahwa perlakuan A1 berbeda nyata dengan 

perlakuan A0, A2, A3 dan A4. Sedangkan 

perlakuan A2 berbeda nyata dengan perlakuan 

A0 dan A4 tetapi tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan A3.

 

Tabel 3. Mortalitas Wereng Coklat yang Diberi Minyak Biji Kamandrah (hari) 

Perlakuan 

Konsentrasi (ppm) 

Mortalitas (%) 

6 Jam 12 jam 18 Jam 24 jam 32 Jam 

A0 (Kontrol) 0
a
 0

a
 0

a
 0

a
 0

a
 

A1 (25) 6,00
b
 15,17

b
 48,31

b
 52,06

b
 78,34

b
 

A2 (50) 6,42
b
 16,75

c
 53,53

c
 70,45

c
 94,03

c
 

A3 (75) 6,50
b
 17,08

c
 58,02

cd
 71,50

c
 97,08

c
 

A4 (100) 7,08
c
 17,42

c
 61,09

d
 85,30

d
 100,00

d
 

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan mortalitas yang sama tidak 

berbeda nyata menurut uji BNT 5%. 
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Pada pengamatan 32 jam menunjukkan  

perlakuan A1 berbeda nyata dengan perlakuan 

A0, A2, A3 dan A4. Sedangkan perlakuan A2 

berbeda nyata dengan perlakuan A0 dan A4 

tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A3. 

Dari Tabel 3. menunjukkan bahwa 

semakin meningkat perlakuan konsentrasi 

pemberian minyak biji kamandrah persentasi 

mortalitas wereng coklat juga semakin 

meningkat. Hal ini diduga semakin meningkat 

konsentrasi maka semakin banyak pula senyawa 

yang bersifat iritan diserap oleh wereng coklat 

yang menyebabkan tingkat kematiannya juga 

semakin meningkat. Disamping itu mortalitas 

wereng coklat diberi perlakuan konsentrasi 

minyak biji kamandrah 32 jam setelah 

diaplikasikan menunjukkan bahwa semua 

perlakuan pemberian konsentrasi minyak biji 

kamandrah mampu menimbulkan mortalitas > 

70%.  

Konsentrasi yang paling efektif untuk 

kematian wereng coklat dengan konsentrasi 

yang tinggi yaitu 100 ppm. Hal ini dikarenakan 

pada konsentrasi tersebut dapat membunuh 

hama padi 100% selama 32 jam . Semakin 

tinggi konsentrasi maka senyawa aktif yang 

diterima wereng coklat juga semakin banyak 

pula. Mortalitas wereng coklat dipengaruhi oleh 

konsentrasi ekstrak biji kamandrah yang 

diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka 

semakin banyak pula kandungan alkaloid yang 

diterima atau kotak langsung dengan wereng 

coklat sehingga menyebabkan kematian  

(Dadang, 1999).  

Menurut Marshall dan Kinghorn (1984) 

senyawa yang terdapat dalam biji kamandrah 

adalah phorbol ester. Senyawa phorbol ester 

lainnya antara lain 4-deoxy-4 α.phorbol diester, 

phorbol mono ester dan 4-deoxy-4α-phorbol 

mono ester.  Menurut Duke (1983) senyawa 

phorbol ester yang paling tinggi konsentrasinya 

dan efek penggunaannya sebagai pestisida 

adalah phorbol ester 12 tiglate 13-decanoic.  

Menurut Saputera et al (2006) minyak 

biji kamandrah bersifat iritan, bila kena kulit 

bisa melepuh seperti terbakar dan bila terhirup 

lewat udara dapat menyebabkan pingsan.  

Disamping itu menurut Dictionary of Natural 

Products (1982) minyak croton tiglium bila 

kena mata dapat menyebabkan kebutaan.  

Diduga phorbol ester inilah penyebab kematian 

pada wereng coklat bila disemprotkan pada 

bagian tubuhnya. 

Menurut  Molide Rizal et al (2011) lima 

formula pestisida nabati berbasis minyak nabati, 

ternyata efektif mengendalikan serangga hama 

wereng coklat di rumah kasa. Mortalitas yang 

ditimbulkan adalah berkisar 84-94 persen. 

Konsentrasi 100% signifikan terhadap 

konsentrasi yang lain. Hal ini berarti  semakin  

tinggi konsentrasi ekstrak biji mimba tingkat 

kematian wereng batang padi coklat semakin 

tinggi. Menurut Dadang (1999) insektisida 

nabati dapat menimbulkan berbagai pengaruh 

pada pertumbuhan dan perkembangan serangga 

antara lain 1)  penghambatan perkembangan  

telur,  larva  atau  pupa  2)  memblokir  proses  

ganti  kulit  selama stadium larva, 3) gangguan 

terhadap proses kawin, 4)penolakan makan 

pada larva dan  dewasa,  5) mencegah  

meletakkan telur,  6)  membuat  serangga  

mandul,  7) meracun larva dan dewasa. 

Senyawa golongan alkaloid pada biji 

kamandrah berupa senyawa phorbol ester 12 

tiglate 13-decanoic bersifat sebagai insektisida, 

baik efek kematian, penghambat pertumbuhan 

dan perkembangan maupun penghambat makan 

serangga. 

Disamping ada beberapa penelitian lain 

yang menunjukkan bahwa biji kamandrah dapat 

dimanfaatkan sebagai bioinsektisida nabati. 

Menurut Pradono et al. 2007 dan Riyadhi, 2008, 

pada biji kamandrah teridentifikasi golongan  

alkaloid jenis piperidin seperti piperine atau 1-

(5-(1,3-benzodiaoxol-5-yl)-1-oxo-2,4-

pentadienyl) dan (E,E)-piperidine. Hasil 

penelitian Yang et al. (2002) menunjukkan 

bahwa senyawa piperidine yang ditemukan  

pada ekstrak tanaman piper longum berfungsi  

juga sebagai larvasida. Menurut Bandara et al. 

(2000) senyawa golongan piperidine dari 

Microcosm particulate yaitu N-Methyl-6 beta-

(deca-1’,3’,5’-trienyl)-3 beta-methoxy-2 beta-

methyl piperidine menunjukkan aktifitas 

sebagai larvasida. 
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Menurut Marshall et al. 2005, Senyawa 

12-0-tetradecanoylphorbol 13-acetate hasil 

isolasi dari kamandrah dapat membunuh 100% 

larva nyamuk Culex pipiens instar 2 pada 

konsentrasi 0,6 ppm. Menurut Dies Rina 

Kusumastanti et al. 2004, konsentrasi ekstrak 

biji mimba berpengaruh terhadap mortalitas 

wereng batang padi coklat. Konsentrasi terbaik 

100% pada LC50 maupun mortalitas wereng 

batang padi coklat. Piperidin banyak terdapat 

pada tanaman piper ningrum atau black pepper 

dan piper longum. Secara umum senyawa 

piperine adalah senyawa golongan piperidin 

alkaloid yang diisolasi dari berbagai macam 

tanaman yang berfungsi sebagai insektisida 

nabati.   

Menurut Pridgeon et al, 2007 piperine 

adalah trans-stereoisomer dari 1-

piperoylpiperidine yang sering disebut (E,E)-1-

piperoylpiperidine dan (E,E)-1-(5-(1,3-

benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2, 4-pentdienyl) 

piperidine. Hasil penelitian Yang et al. (2002) 

menunjukkan bahwa senyawa piperidine yang 

ditemukan  pada ekstrak tanaman piper longum 

berfungsi  juga sebagai larvasida. Menurut 

Bandara et al. (2000) senyawa golongan 

piperidine dari Microcosm particulate yaitu N-

Methyl-6 beta-(deca-1’,3’,5’-trienyl)-3 beta-

methoxy-2 beta-methyl piperidine menunjukkan 

aktifitas sebagai larvasida. 

Konsentrasi  ekstrak  biji  mimba  

berpengaruh  terhadap  LC50  maupun mortalitas 

wereng batang padi coklat.  Jenis  pelarut  

ekstrak  biji  mimba  tidak  berpengaruh  pada  

LC50  maupun mortalitas wereng batang padi 

coklat. Konsentrasi  terbaik  adalah  100%  pada  

LC50  maupun  mortalitas  wereng batang padi 

coklat. Menurut Hoiri dan  Sopandi (2011) 

ekstrak daun pronojiwo terbukti dapat 

mematikan hama padi N. lugens, T. innotata 

dan L.acuta dengan konsentrasi letal 50 masing-

masing 4,46, 4,48, dan 4,49 g/l air. Menurut  

Jumar  (2000) pengendalian hayati memiliki 

keuntungan yaitu : (1) aman artinya tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan dan 

keracunan pada manusia dan ternak, (2) tidak 

menyebabkan resistensi hama, (3). musuh alami 

bekerja secara selektif terhadap inangnya atau 

mangsanya, dan (4) bersifat permanen untuk 

jangka waktu panjang lebih murah,  apabila 

keadaan lingkungan telah setabil atau telah 

terjadi keseimbangan antara hama dan musuh 

alaminya. 

 

KESIMPULAN 

  

Dari hasil dan pembahasan dapat 

disimpul sebagai berikut: 

1. Pemberian konsentrasi minyak biji 

kamandrah berpengaruh nyata terhadap 

mortalitas hama wereng coklat. 

2.  Perlakuan pemberian konsentrasi minyak biji 

kamandrah mampu menimbulkan mortalitas 

> 70%.  

3. Pemberian konsentrasi  terbaik adalah 100 

ppm dengan tingkat mortalitas 100% dalam 

waktu 32 jam.  
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