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Ulat grayak (Spodoptera litura F.) merupakan salah satu hama penting dibidang pertanian, karena 

sifatnya yang polifag sehingga dapat merusak berbagai jenis tanaman pertanian seperti padi, 

jagung, kedelai, kacang, tomat dll. Serangga ini merupakan hama yang intensitas serangannya 

berat, sehingga selalu memerlukan usaha pengendalian. Pengendalian menggunakan pestisida 

sintetis di lingkungan pertanian menjadi masalah yang sangat dilematis. Disatu sisi dengan 

menggunakan pestisida kehilangan hasil yang diakibatkan organisme pengganggu tanaman 

(OPT) dapat ditekan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman dan 

lingkungan. Saat ini sedang diupayakan penggunaan pestisida nabati yang ramah lingkungan, 

diantaranya berasal dari biji mahoni (Swietenia mahagony Jacq.).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi filtrat biji mahoni 

(Swietenia mahagony Jacq.) terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura F.), serta untuk 

mengetahui pada konsentrasi berapa filtrat biji mahoni (Swietenia mahagony Jacq.) terhadap 

mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura F.)  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 November 2006 di Laboratorium Biologi 

UMM. Sampel yang digunakan berjumlah 480 ekor ulat grayak (Spodoptera litura F.) pada fase 

larva instar III yang diperoleh dari Balitas Malang. Metode penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Tingkat konsentrasi filtrat 

yang digunakan yaitu 0% (kontrol), 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% yang merupakan variabel bebas, 

sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah mortalitas Ulat grayak (Spodoptera litura 

F.). parameter yang diamati adalah jumlah mortalitas ulat selama 3 hari.  

Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan anava satu arah dan dilanjutkan dengan uji 

duncan 5%. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh nyata pemberian filtrat biji 

mahoni (Swietenia mahagony Jacq.) terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura F.) dalam 

berbagai konsentrasi. Sedangkan perlakuan yang paling efektif dalam penelitian ini adalah filtrat 

biji mahoni (Swietenia mahagony Jacq.) dengan konsentrasi 5%.  

 


