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ABSTRAK
DANAR DONO DAN SYARIF HIDAYAT. PENGEMBANGAN FORMULASI
INSEKTISIDA
BOTANI
Barringtonia
asiatica
(L.)
KURZ.
(LECYTHIDACEAE) UNTUK PENGENDALIAN Crocidolomia pavonana F.
Crocidolomia pavonana (Lepidoptera: Pyralidae) merupakan salah satu
hama penting tanaman famili Brassicaceae di Indonesia. Salah satu tumbuhan
yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai alternatif pengendali adalah
Barringtonia asiatica (Lecythidae). Selain itu, Trichogramma (Hymenoptera:
Trichgrammatidae) juga berpotensi sebagai alternatif pengendali lainnya.
Penelitian dilakukan untuk membuat formulasi ekstrak biji B. asiatica sebagai
sumber insektisida botani dan studi pengaruhnya terhadap agens pengendali
biologi baru dalam pengendalian serangga C. pavonana.
Secara umum, penelitian meliputi (1) ekstraksi senyawa insektisida dari
tanaman B. asiatica serta pembuatan/pengembangan formulasi Liquid (L) dan
Wettable Powder (WP) (2) evaluasi bioaktivitas terhadap hama (3) evaluasi
keamanan formulasi ekstrak B. asiatica terhadap Trichogramma serta tanaman
budidaya; (4) mengevaluasi aktivitas residu formulasi fraksi aktif terhadap C.
pavonana; (5) mengevaluasi pengaruh umur simpan terhadap aktivitas formulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji B. asiatica efektif
terhadap larva C. pavonana dengan LC50 0,14%, menghambat aktivitas makan
dan menurunkan efisiensi pemanfaatan makanan oleh larva C. pavonana. Ekstak
juga menunda pembentukan telur, menurunkan reproduksi, serta memperpendek
umur imago C. pavonana. Formulasi 30L dan 30WP cukup stabil baik yang tidak
atau yang ditambahkan sinergis minyak biji wijen (Sesamun indicum) komersial.
Walaupun efektif terhadap larva C. pavonana, namun terdapat kecenderungan
penurunan aktivitas formulasi ekstrak terutama untuk formulasi L setelah
disimpan 175 hari.
dikembangkan

Secara umum formulasi ekstrak biji B. asiatica dapat

menjadi

insektisida

yang baik

untuk

diterapkan

dalam

pengendalian C. pavonana yang aman terhadap parasitoid Trichogramma dan
aman terhadap tanaman kubis-kubisan (Brassicaceae).
Kata kunci: Crocidolomia pavonana, Barringtonia asiatica, Trichogramma,
Formulasi, Insektisida Botani
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