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ABSTRACT 
Laboratory experiments indicate that Helicoverpa armigera Nuclear Polyhedrosis 

Virus (HaNPV) exhibit a great potential to be used as biological control agent to control 
population of Helicoverpa armigera. However, this does not mean that the succes in 
laboratory will also following for field application. A number of environmental factors 
need to be studied for their influence on the success of HaNPV application in the field. 
This experiment studied the influence of time of HaNPV applications on the success of 
H. armigera infestation in the field. The research used Randomized complete design and 
six replication. The research was carried out by spraying HaNPV suspension at 
concentration of 1,5 X 108 PIB/ml on tomato plants in the green house at imago of         
H. armigera infestation, at H. armigera egg infestation, at H. armigera 1st – 2nd  instars 
infestation and at H. armigera 3rd instar infestation. The variable of research is larval 
survival rate at 25 days observed. The result of the research shows that the most effective 
application time for HaNPV in the green house is while the tomato plants infested with 
1st – 2nd  instars of H. armigera. It can reduce larval survival rate to the level lower than 
25%. 

ABSTRAK 
Beberapa penelitian di laboratorium menunjukan bahwa Helicoverpa armigera 

Nuclear Polyhedrosis Virus (HaNPV) sangat potensial digunakan sebagai pengendali 
populasi Helicoverpa armigera. Akan tetapi sebelum diterapkan di lapangan perlu 
dilakukan percobaan untuk mengetahui berbagai faktor lingkungan dan biologis serangga 
terhadap efektifitas penggunaan entomopatogen ini. Percobaan ini mempelajari pengaruh 
waktu aplikasi (HaNPV) terhadap kemampuan lolos hidup Helicoverpa armigera di areal 
kebun percobaan. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan 
rancangan penelitian acak lengkap faktor tunggal dengan enam ulangan. Perlakuan yang 
diterapkan pada penelitian ini adalah waktu aplikasi sediaan HaNPV dengan konsentrasi 
1,5 X 108 PIB/ml pada kebun tomat, yang dilakukan pada waktu sebelum terinfestasi 
imago Helicoverpa armigera, saat terinfestasi Helicoverpa armigera pada stadium telur, 
saat terinfestasi Helicoverpa armigera pada stadium larva instar 1-2 dan saat terinfestasi 
Helicoverpa armigera pada stadiun larva instar tiga. Variabel penelitian yang diukur 
adalah jumlah larva yang ditemukan bertahan hidup selama 25 hari waktu pengamatan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa waktu aplikasi sediaan HaNPV yang paling 
efektif untuk mengendalikan populasi Helicoverpa armigera di kebun percobaan adalah 
pada saat terjadi infestasi Helicoverpa armigera stadia larva instar 1-2, karena aplikasi 
sediaan HaNPV pada waktu tersebut dapat menurunkan kemampuan lolos hidup larva 
menjadi larva instar empat kurang dari 25%, yang berarti dapat menurunkan kemampuan 
lolos hidup larva menjadi imago lebih rendah dari 25%. 
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Pendahuluan 

Helicoverpa armigera Nuclear Polyhedrosis Virus (HaNPV) merupakan virus 

entomopatogen yang telah diisolasi dari kadaver larva H. armigera. Beberapa hasil 

penelitian di laboratorium, menunjukkan bahwa HaNPV potensial dalam mengendalikan 

populasi larva H. armigera (Sanjaya, 2000 ; Miranti, 2001). Akan tetapi untuk 

diterapkannya penggunaan HaNPV sebagai agensia pengendali populasi serangga         

H. armigera di lapangan, banyak faktor yang sangat berperan. Faktor utama yang paling 

penting adalah waktu stadium infestasi serangga ini pada saat insektisida diaplikasikan. 

Serangga H. armigera memiliki siklus hidup mulai dari stadium telur, larva, pupa 

dan imago (Berril dan Karp, 1978). Serangga ini merupakan hama utama pada tanaman 

tomat (Lycopersicum esculentum Mill) (Sastrosiswojo, 1992). Stadium larva dari 

serangga ini terdiri dari lima instar dan merupakan tahap paling merusak terhadap 

tanaman tomat. Larva H. armigera instar tiga memiliki sifat khas yaitu akan masuk ke 

dalam buah tomat, sehingga aplikasi berbagai jenis insektisida baik sintetik maupun 

hayati sulit dilakukan bila larva sudah mencapai instar tiga (Fitt, 1981). 

HaNPV merupakan agensia hayati yang bersifat patogen bila termakan larva 

(racun oral). Virus ini membentuk polihedra yang tersusun dari protein polihedrin, yang 

akan larut pada saluran pencernaan larva bagian tengah (midgut) yang bersifat basa (pH 

9.5-11) (Flipsen, 1995). Setelah polihedra larut, virion akan lepas dan menembus 

membran peritrofik dari saluran pencernaan larva. Selanjutnya, virion akan terus masuk 

ke dalam sel-sel saluran pencernaan larva, bereplikasi dan menghasilkan budded virus 

yang akan menyebar untuk menginfeksi sel-sel lain dalam tubuh serangga (Hawtin, et al., 

1992 ; Volkman, 1997). 

Larva yang terinfeksi HaNPV mengalami perubahan warna integumen menjadi 

lebih gelap, bergerak lebih lambat dan akan bergerak menuju arah sinar matahari. Pada 

tahap akhir infeksi virus, hasil replikasi dari virus akan membentuk polihedra dan 

menyebabkan sel-sel tubuh larva menjadi lisis. Larva terinfeksi akan mati dalam keadaan 

tergantung pada kaki belakang yang menempel pada ranting tanaman membentuk huruf 

V terbalik. Saat integumen larva robek, maka cairan hemolimf yang banyak mengandung 

polihedra akan tersebar di alam (Kirkpatrick, et al., 1994 ; Ncipm Organization, 2006). 
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Untuk menerapkan penggunaan HaNPV dalam mengendalikan populasi serangga 

H. armigera di lapangan, perlu dilakukan percobaan dalam skala kebun percobaan. Hal 

yang paling penting dalam penelitian ini adalah mencari waktu aplikasi HaNPV yang 

paling tepat pada saat HaNPV diaplikasikan berdasarkan siklus hidup serangga              

H. armigera. Hal ini dilakukan agar pengendalian serangga H. armigera menggunakan 

HaNPV dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. 

 

Bahan dan Metode Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan imago jantan dan betina H. armigera hasil 

pemeliharaan di laboratorium serangga Jurusan Biologi, FMIPA-UNPAD Jatinangor 

dengan indukan berasal dari kebun jagung Balai Penelitian Sayuran-Lembang. Setiap 

pasang imago didedahkan pada tanaman tomat yang ditanam di petak rumah kassa 

berukuran 1 m X 1 m X 1,5 m yang diletakkan di kebun percobaan Arboretum 

Jatinangor.  

Sediaan virus diperoleh dari koleksi Pusat Ilmu Hayati ITB yang didapatkan 

dalam bentuk kadaver larva H. armigera. Polihedra virus dilepaskan dari kadaver larva 

dengan menggunakan metode Indrayani, et al., 1993 yang telah dimodifikasi, sebagai 

berikut : 40 kadaver larva digerus hingga halus lalu ditambahkan dengan 10 ml larutan 

triss buffer pH 7,6 dengan konsentrasi 1 mM dan 10 ml larutan Sodium Dodecyl Sulphat 

(SDS) 0.1 %. Suspensi tersebut disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 4oC selama 

24 jam. Selanjutnya, suspensi tersebut disaring dengan dua lapis kain katun. Kemudian 

suspensi hasil penyaringan ditambah dengan 10 ml larutan triss buffer pH 7,6 dengan 

konsentrasi 1 mM dan 10 ml larutan SDS 0.1 %, dan disentrifugasi dengan kecepatan 

3500 rpm selama 15 menit. Supernatan yang dihasilkan dibuang, sedangkan endapan 

ditambah lagi dengan larutan triss buffer pH 7,6 dengan konsentrasi 1 mM dan 10 ml 

larutan SDS 0.1 %. Selanjutnya, suspensi tersebut disentrifugasi dengan kecepatan 3500 

rpm. Proses pencucian endapan polihedra virus ini dilakukan sebanyak tiga kali. 

Suspensi virus yang telah dicuci, dihitung konsentrasi polihedra yang terdapat 

dengan menggunakan haemositometer, di bawah mikroskop cahaya dengan pembesaran 

400X. Polihedra HaNPV berwarna kehijauan (Gambar 1). Selanjutnya, pada percobaan 

ini digunakan suspensi polihedra virus dengan konsentrasi 1,5 X 108 PIB/ml, berdasarkan 



 4

metode  Pant, et al., 2005. Suspensi polihedra virus ini disemprotkan pada tanaman tomat 

yang telah diinfestasi dengan serangga H. armigera sebanyak 40 ml/ tanaman tomat 

hanya sebanyak satu kali penyemprotan. 

 

 
 

Gambar 1. Polihedral Inclusion Bodies (PIB) HaNPV dilihat dengan mikroskop cahaya 
pada pembesaran 1000X. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan rancangan 

penelitian Acak Kelompok faktor tunggal dengan 6 ulangan. Faktor perlakuan adalah 

penyemprotan sediaan virus pada tanaman inang  ketika muncul berbagai stadium 

serangga (P), yang terdiri dari lima taraf yaitu : 

P0 : Tanaman yang tidak disemprot sediaan virus (Kontrol) 

P1 : Tanaman yang disemprot virus bersamaan dengan pendedahan imago 

P2 : Tanaman yang disemprot pada saat muncul telur 

P3 : Tanaman yang disemprot pada saat larva instar 1-2 

P4 : Tanaman yang disemprot pada saat larva instar 3 

Parameter percobaan yang diukur adalah jumlah larva yang bertahan hidup 

setelah penyemprotan dilakukan, selama waktu pengamatan (25 hari). Hasil penelitian 

dianalisis dengan Analisis Varians, bila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan pada taraf 5%.   
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Hasil Penelitian 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penyemprotan virus sangat 

berpengaruh terhadap siklus hidup serangga H. armigera (Tabel 1). Sediaan virus yang 

disemprotkan pada saat larva instar 1-2 dan instar tiga akan menghasilkan kemampuan 

larva yang bertahan hidup sampai instar empat (hari ke 25) sangat rendah bila 

dibandingkan dengan kemampuan larva yang bertahan hidup pada saat penyemprotan 

dilakukan bersamaan dengan pendedahan imago dan saat kemunculan telur (Tabel 2). 

 
Tabel 1. Hasil Analisis Varians terhadap perlakuan pengaruh penyemprotan sediaan 

HaNPV pada serangga H. armigera berdasarkan siklus hidup. 
 
Perlakuan Jumlah 

Kuadrat 
Db Rata-rata 

kuadrat 
F. hitung F. Tabel 5% 

Perlakuan 
Galat 
Total 

4848,467 
1313,000 
6161,467 

4 
25 
29 

1212,117 
52,520 

23,079** 2,37 

 
Tabel 2. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan terhadap jumlah individu larva H. armigera 

yang mampu bertahan hidup hingga instar empat (hari ke 25) 
 

Perlakuan Jumlah individu yang bertahan hidup 
sampai instar empat 

P0 32,8 b 
P1 39,5 b 
P2 37,6 b 
P3 8,7 a 
P4 14,0 a 

 
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa perlakuan penyemprotan sediaan HaNPV yang 

dilakukan pada saat larva instar 1-2 ternyata lebih efektif dalam menurunkan kemampuan 

lolos hidup larva untuk tumbuh menjadi larva instar empat. Penyemprotan sediaan 

HaNPV pada larva instar tiga masih cukup menurunkan jumlah kemampuan larva instar 

tiga menjadi larva instar empat, asal pada saat sediaan virus disemprotkan larva instar 

tiga masih belum masuk ke dalam buah. 

Pada perlakuan penyemprotan sediaan virus bersamaan dengan saat pendedahan 

imago dan saat kemunculan telur, diketahui bahwa larva yang lolos hidup hingga instar 

empat jauh lebih banyak daripada perlakuan penyemprotan pada saat larva instar 1-2 dan 
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instar tiga. Dengan demikian penyemprotan sediaan virus tersebut tidak efektif dalam 

melindungi tanaman tomat dari infestasi serangga ini. 

 

Pembahasan 

Penelitian mengenai waktu penyemprotan sediaan HaNPV untuk mengendalikan 

populasi serangga H. armigera terutama dilakukan untuk mencari waktu paling tepat 

dalam siklus hidup H. armigera yang dapat menghasilkan kemampuan lolos hidup paling 

rendah. Hal ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari sediaan HaNPV dalam 

melindungi tanaman tomat pada waktu terjadi infestasi serangga hama H. armigera. Hasil 

dari penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah larva yang lolos hidup hingga mencapai 

instar empat, paling rendah terjadi saat sediaan virus disemprotkan pada larva instar 1-2. 

Hal ini menunjukkan bahwa larva instar 1-2 yang sedang dalam fase aktif makan, akan 

mengkonsumsi virus pada saat bersamaan virus tersebut disemprotkan. Peluang virus 

untuk termakan oleh larva instar 1-2 akan lebih  efektif mengendalikan populasi larva 

tersebut. Pada larva instar tiga yang disemprot sediaan HaNPV, kemungkinan untuk lolos 

hidup menjadi larva instar empat lebih banyak daripada larva instar 1-2. Hal ini dapat 

terjadi karena pertahanan tubuh larva instar tiga akan lebih baik daripada pertahanan 

tubuh larva instar 1-2. Meskipun demikian, berdasarkan analisis statistik diketahui bahwa 

kemampuan lolos hidup larva instar 1-2 dan instar tiga yang disemprot sediaan HaNPV 

menunjukkan hasil yang sama. 

 Pada penelitian ini diketahui bahwa HaNPV merupakan agensia biologis yang 

bersifat “racun oral” (Olofsson, 1989), sehingga akan efektif dalam mengendalikan 

populasi serangga bila langsung termakan oleh serangga sasaran. Polihedra virus harus 

masuk ke dalam tubuh larva secara oral (dimakan langsung) oleh larva. Proses infeksi 

virus terhadap larva akan terjadi melalui tahap berikut, yaitu polihedra virus yang 

termakan akan larut dalam pH basa yang ternyata ada pada jaringan pencernaan larva 

bagian tengah (midgut). Bila polihedra sudah larut, maka virion akan lepas dan mulai 

menginfeksi sel-sel tubuh serangga yang dimulai dari sel-sel saluran pencernaan. 

Selanjutnya, penyebaran infeksi virus akan semakin cepat saat virus sudah bereplikasi 

dalam sel-sel tubuh serangga, hingga akhirnya serangga mati karena seluruh sel tubuhnya 

lisis (Flipsen, 1995). 
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Instar 1-2 dan instar tiga merupakan fase paling banyak makan dalam siklus hidup 

serangga (Fitt, 1991). Saat sediaan virus disemprotkan pada saat kemunculan larva instar 

1-2 dan instar tiga, prevalensi virus untuk termakan oleh larva tersebut lebih besar bila 

dibandingkan bila sediaan virus disemprotkan bersamaan dengan pendedahan imago dan 

saat kemunculan telur. Selain itu, sediaan virus yang disemprotkan bersamaan dengan 

pendedahan imago dan kemunculan telur, akan lebih cepat kehilangan efektivitasnya 

sebelum termakan larva serangga karena terpapar cahaya ultra violet (LeBlanc dan 

Overstreet, 1991) dan faktor lingkungan lainnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sediaan HaNPV untuk 

mengendalikan populasi serangga H. armigera akan lebih efektif bila diaplikasikan pada 

saat kemunculan larva instar 1-2. Walaupun demikian, aplikasi sediaan HaNPV juga 

masih efektif pada saat larva instar tiga, hanya bila larva instar tiga tersebut belum masuk 

ke dalam buah. Selain itu, pengamatan lapangan yang teratur dapat membantu efektivitas 

pengendalian populasi serangga hama dengan menggunakan agensia biologis yang lebih 

tepat sasaran, agar pemakaian agensia biologis ini tidak dilakukan secara berlebih-

lebihan.  
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