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Abstrak
Langkah pengendalian ulat grayak selain penggunaan pestisida yaitu secara kultur teknis
melalui penanaman tanaman penghalang salah satunya Crotalaria juncea. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui potensi Crotalaria juncea sebagai tanaman penghalang penekan
populasi ulat grayak pada kedelai dengan beberapa pola tanam dan mengetahui pengaruhnya
terhadap hasil kedelai. Penelitian dilakukan pada 3 petak pertanaman kedelai dengan pola
tanam yang berbeda. Pola tanam yang digunakan adalah (B) Crotalaria juncea mengelilingi
pertanaman kedelai, (C) Crotalaria juncea setiap 5 baris setelah kedelai dan (D) Crotalaria
juncea setiap 10 baris setelah kedelai. Hasil menunjukan pola tanam (B) Crotalaria juncea
mengelilingi pertanaman kedelai lebih menekan populasi ulat grayak pada kedelai. Tidak ada
perbedaan nyata untuk hasil produksi kedelai pada 3 pola tanam. Namun demikian, jumlah
polong dan biji, pola tanam (B) Crotalaria juncea mengelilingi kedelai memberikan hasil
terendah dibanding pola tanam lainnya. Hal ini karena terjadi penaungan pada pola tanam (B)
Crotalaria juncea mengelilingi pertanaman kedelai. Pola tanam (C) Crotalaria juncea setiap 5
baris mememiliki hasil produksi lebih tinggi dibanding pola tanam lainnya.
Kata kunci : Spodoptera litura. Kedelai. Crotalaria juncea. Tananaman penghalang.
Pendahuluan
Ulat grayak merupakan hama polifag (Arifin 2012; Singh et al. 2016) yang menyerang
beberapa tanaman tidak terkecuali kedalai. Ulat grayak menyerang kedelai pada fase vegetatif
maupun generatif dengan memakan daun hingga tersisa tulang daun (Kalshoven, 1981) dan
menyerang saat pembentukan polong (Budi et al., 2013). Ulat grayak termasuk hama penting
pada kedelai (Baskar et al. 2012; Singh et al., 2013) karena apabila tidak dikendalikan
kerusakan dapat mencapai 35 persen (Rao et al., 2012) hingga 80 persen bahkan puso
(Marwoto dan Suharso 2008).
Spodoptera litura adalah serangga dengan metamorfosis sempurna. Satu imago betina
dapat bertelur 1000-2000 butir (Miyahara et al., 1971). Satu kelompok telur Spodoptera litura
dapat mencapai kurang lebih 350 ekor (Lestari et al., 2013). Lama stadia larva 14-20 hari
dengan 5 instar (Kalshoven, 1981). Instar III dan IV merupakan masa ulat dengan daya makan
tinggi (Arifin dan Iman, 1993). Pengedalian yang sering digunakan oleh petani adalah
penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang kurang bijak dapat menyebakan resistensi,
resurgensi hama sasaran, ikut terbunuhnya musuh alami maupun pencemaran lingkungan
(Zhou et al., 2010).
Beberapa langkah yang dapat dilakukan selain penggunaan pestisida salah satunya
secara kultur teknis melalui penanaman tanaman penghalang. Tanaman penghalang adalah
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tanaman yang digunakan untuk mengontrol, menarik dan mempertahankan atau mengurangi
kepadatan populasi serangga (Shelton dan Badenes-Perez 2006).

Tanaman penghalang

(barrier crop) dapat ditanam di pinggir atau di antara tanaman utama (Damayanti dan
Pebriyani, 2015). Crotalaria juncea merupakan tanaman berbunga yang berasal dari family
Fabaceae. Keefektifan tanaman penghalang tergantung pada karateristik tanaman penghalang,
perilaku dan pola pergerakan serangga, kesukaan akan tanaman inang tertentu (preferensi)
dan kecepatan memilih tanaman inang (Shelton dan Badenes-Perez 2006). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui potensi Crotalaria juncea sebagai tanaman penghalang penekan
populasi ulat grayak pada kedelai dengan beberapa pola tanam dan mengetahui pengaruhnya
terhadap hasil kedelai.
Metodologi
Penelitian dilaksanakan di lahan pertanaman kedelai Kecamatan Bayat Kabupaten
Klaten dan Laboratorium Ekologi Managemen Produksi Tanaman Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret pada bulan Juli sampai dengan November 2016.
Sistem dan pola tanam Crotalaria juncea pada kedelai
Penelitian dilakukan di lahan pertanaman kedelai, yang terdiri dari 3 petak tanaman
kedelai dengan pola tanam (B) Crotalaria juncea mengelilingi pertanaman kedelai, (C)
Crotalaria juncea setiap 5 baris setelah kedelai dan (D) Crotalaria juncea setiap 10 baris
setelah kedelai. Penanaman Crotalaria juncea dilakukan 10 hari sebelum penanaman kedelai.
Sistem pertanian yang digunakan adalah semi organik yaitu menggunakan pupuk daun
Gandasil D dan B serta tidak menggunakan pestisida. Pemupukan dilakukan dengan pupuk
dasar berupa kompos pada saat tanam. Masing-masing petak seluas 400 m2 (20 m x 20 m).
Populasi Ulat Grayak
Pengambilan sampel tanaman kedelai secara purposive sampling dengan pola
berdasarkan garis diagonal silang (X) (Untung, 1993) sebanyak 30 tanaman secara acak.
Populasi ulat grayak dilakukan dengan metode pengamatan langsung dan menghitung jumlah
individu yang ditemukan pada tanaman. Pengamatan dilakukan setiap minggu dimulai 3
MST hingga panen.
Hasil Produksi Biji
Pengamatan untuk hasil produksi biji yaitu jumlah polong, jumlah biji, dan berat 100
biji. Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAKL faktor tunggal dengan 6 kali
ulangan. Penghitungan jumlah polong dan jumlah biji dilakukan secara manual menggunakan
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alat bantu hand counter. Berat 100 biji dilakukan dengan menimbang 100 biji kedelai yang
diambil secara acak untuk setiap perlakuan.
Analisis Data
Data variabel hasil produksi kedelai dianalisis menggunakan Anova taraf 5%. Jika
terdapat beda nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan.
Hasil dan Pembahasan
Populasi Ulat Grayak
Kerusakan dan kehilangan hasil karena larva Spodoptera litura ditentukan oleh
populasi, stadia serangga, stadia tanaman, dan tingkat kerentanan varietas kedelai (Arifin,
2012). Pada pola tanam (B) Crotalaria juncea mengelilingi pertanaman kedelai, populasi
ulat grayak mencapai 440 ekor pada Crotalaria juncea dan 38 ekor pada kedelai. Hasil ini
adalah populasi tertinggi pada Crotalaria juncea sebagai tanaman penghalang dibanding 2
pola tanam lainnya. Dalam hal ini tanaman penghalang berpotensi mengalihkan imago
Spodoptera litura dalam meletakkan telur ke tanaman utama sehingga populasi ulat grayak
lebih tinggi pada Crotalaria juncea.
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Peletakan telur oleh serangga betina dewasa merupakan proses yang rumit dan
melibatkan faktor fisik dari tanaman inang (Suyanto dan Manan 2011). Terdapat interaksi
antara serangga dan tanaman inang yang dipilih. Interaksi ini melalui pengenalan senyawa
yang dimiliki oleh tanaman sebagai pertahan ataupun menarik hama (Suyanto dan Manan
2011; Najmeh, 2008). Keberadaan tanaman penghalang diduga merusak indera serangga
terhadap pengenalan senyawa yang dikeluarkan oleh tanaman. Morfologi Crotalaria juncea
yang lebih tinggi dari kedelai juga menjadi penghalang fisik (physical barrier) (Damayanti
dan Pebriyani, 2015). Penelitian penggunaan tanaman penghalang untuk menekan populasi
ulat grayak pernah dilaporkan oleh Zhou et al., (2010) dengan tumpang sari antara tembakau
sebagai tanaman utama dan beberapa tanaman. Dalam penelitiannya, pada pola tumpang sari
antara tembakau dengan kacang tanah dapat menekan populasi ulat grayak paling tinggi
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dibanding pola tanam antara tembakau dengan talas (Colocasia esculenta (L.); Alismatales:
Araceae), kentang dan jarak.
Perkembangan Populasi Ulat Grayak
Pada hasil pengamatan tercatat, ulat grayak muncul ketika masuk masa generatif 7
MST. Serangan ulat grayak lebih banyak menyerang tanaman Crotalaria juncea. Pada pola
tanam (B) populasi ulat grayak mencapai 249 ekor per 30 tanaman pada Crotalaria juncea
dan 5 ekor per 30 tanaman pada kedelai 8 MST. Pola tanam (C) populasi ulat grayak pada
Crotalaria juncea mencapai 158 ekor per 30 tanaman dan pada 8 MST kedelai 61 ekor per 30
tanaman. Pola tanam (D) populasi ulat grayak ditemukan 132 ekor per 30 tanaman pada
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Nilai Ambang Ekonomi (AE) ulat grayak instar III pada tanaman stadia vegetatif,
pembungaan, pembentukan polong, dan pengisian polong berturut-turut adalah nilai AE ulat
grayak pada keempat stadia tanaman tersebut berturut-turut 1,7; 2,9; 2,9; dan 5,6 ekor/rumpun
(Arifin, 2012). Spodoptera litura betina meletakkan telur secara berkelompok (pada
permukaan daun, tiap kelompok telur terdiri atas ± 350 butir (Miyahara et al., 1971).
Produksi telur rata-rata 1.413 butir/ekor (Arifin 2012). Ulat grayak

instar VI yang

berlangsung 3-4 hari, dua ekor ulat mampu menghabiskan sebatang tanaman kedelai stadium
vegetatif akhir dan 10 ekor ulat mampu menghabiskan sebatang tanaman stadium
pembentukan polong (Arifin dan Iman 1993).
Hasil Produksi Kedelai
Dari hasil pengamatan tercatat, pola tanam (B) Crotalaria juncea mengelilingi
pertanaman kedelai, memiliki hasil terendah untuk jumlah polong dan biji, berturut-turut yaitu
15,89 polong dan 30,94 biji. Pola tanaman (B) memiliki rumpun yang lebih sedikit dibanding
dua pola tanam lainnya sehingga persaingan unsur hara juga lebih kecil. Namun demikian,
terjadi persaingan faktor cahaya pada pola tanam (B). Pola tanam (B) Crotalaria juncea yang
mengelilingi menjadi naungan bagi kedelai. Efek naungan akan memerlukan jumlah
maksimum intensitas cahaya untuk memperoleh hasil maksimum (Harjati, 1989). Pada
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pengamatan berat 100 biji tidak terdapat perbedaan yang sangat siginifikan antar 3 pola
tanam. Pola tanam (B) memiliki berat 100 biji lebih tinggi dibanding yang lain. Hal ini
dikarenakan fotosintat didistribusikan sepenuhnya pada jumlah biji yang sedikit. Sarawa dan
Baco (2014) menyatakan bahwa biological yield yang secara umum lebih besar, akan tetapi
distrubusi dan akumulasi fotosintat ke bagian yang dipanen lebih rendah dapat diperoleh hasil
yang rendah.
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Keanekaragaman tanaman selain tanaman primer memiliki beberapa syarat
diantaranya tidak menimbulkan persaingan dengan tanaman primer (Nicholls dan Altieri et
al., 2012). Keefektifan dan potensi tanaman penghalang dapat dilihat dari hasil produksi yang
tidak terlalu rendah.
Kesimpulan dan Saran
Crotalaria juncea memiki potensi sebagai tanaman penghalang pada kedelai. Dari
hasil pengamatan tidak terdapat beda nyata antar 3 pola tanam . Sebagai tanaman penghalang,
pola tanam (C) Crotalaria juncea setiap 5 baris setalah kedelai memberikan hasil produksi
yang lebih tinggi.
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