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Serangan hama ulat grayak menjadi kendala dalam pengembangan budidaya tanaman pertanian. 

Petani biasa menggunakan pestisida sintetik dalam pengendalian hama pada tanaman seperti 

sawi, tomat, tembakau, kapas, dan lain-lain. Akan tetapi pemakaian pestisida sintetik secara 

terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan bahaya keracunan. Dampak negatif 

yang disebabkan oleh pestisida sintetik menjadikan pestisida nabati sebagai alternatif dalam 

pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Salah satu tumbuhan yang dapat digunkan 

sebagai insektisida nabati adalah akar tuba (Derris elliptica) mengandung bahan beracun yang 

disebut retenon. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 

akar tuba (Derris elliptica) terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura F) secara in-vitro. 

2) untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak akar (Derris elliptica) tuba yang paling efektif 

terhadap ulat grayak (Spodoptera litura F) secara in-nitro.  

Jenis penelitian ini adalah eksperimen sungguhan (True Eksperimental Research), tempat dan 

waktu penelitian dilaksanakan dilaboratorium biologi universitas muhamadiyah malang pada 

tanggal 15-30 november 2006 . Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas yaitu konsentrasi ekstrak akar tuba (Derris elliptica), variabel terikat adalah mortalitas ulat 

grayak, variabel kontrol adalah suhu dan cahaya. Rabcangan penelitian yang digunakan adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan yaitu K1 (konsentrasi 5%), K2 (konsentrasi 

10%), K3 (konsentrasi 15%)dan K4 (konsentrasi 20%), dan 5 kali ulangan. Analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data varian satu arah. 

Hasil analisis varian menunjukan bahwa Fhitung >Ftabel pada taraf signifikan (0,05%), berarti 

menunjukan ada perbedaan pengaruh yang nyata berbagai konentrasi ekstrak akar tuba (Derris 

elliptica) terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura F.). Pada konsentrasi 5% ekstrak 

akar tuba (Derris elliptica) efektif dalam mortalitas ulat grayak dengan jumlah mortalitas ulat 

grayak sebanyak 15%. Sehingga konsentrasi ekstrak akar tuba 5% dapat digunakan untuk 

mortalitas ulat grayak secara in-vitro. 

 


