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Abstrak. Trips merupakan salah satu hama utama pada tanaman cabai. Hingga saat ini, metode 

pengendalian hama dan penyakit yang dianggap sangat efektif adalah metode kimiawi. Salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan pengendalian secara hayati dengan menggunakan 

ekstrak biji bengkuang (Pachyrrizus erosus Urban). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ekstrak biji bengkuang (Pachyrrizus erosus Urban) terhadap fenomena serangan trips 

(Thysanoptera: Thripidae) pada daun cabai (Capsicum annuum L.) dan penentuan dosis optimal 

untuk menekan serangan trips. Jenis penelitian bersifat eksperimental dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas perlakuan dosis ekstrak biji bengkuang (0,05%, 

0,1%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%) dan perlakuan kontrol negatif, kontrol positif serta metanol dengan 36 

satuan percobaan. Parameter yang diamati adalah luas serangan, lokasi serangan, bagian daun yang 

diserang, pola serangan dan warna serangan. Analisis data fenomena serangan dilakukan dengan 

analisis deskriptif dan analisis secara statistik menggunakan uji analisis of varians (Anova), 

dilanjutkan dengan uji  Duncan’s New Multiple  Range Test (DNMRT) pada taraf α = 5 %. 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2017 di laboratorium Instrumen dan 

Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi dan laboratorium Teknologi Benih Fakultas Pertanian 

Universitas Jambi. Hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis ragam (ANOVA) 

menunjukkan bahwa ekstrak biji bengkuang (P. erosus Urban ) berpengaruh sangat nyata terhadap 

fenomena serangan trips (Thysanoptera: Thripidae) dalam menurunkan luas serangan trips pada daun 

cabai (C. annum L.) dan dosis optimal untuk menekan serangan trips adalah konsentrasi ekstrak 

0,05%. Bentuk fenomena serangan yang terjadi menunjukan bahwa bagian daun yang diserang 

adalah bagian permukaan atas dan permukaan bawah daun dan lokasi serangan pada bagian pangkal, 

tengah, dan ujung daun serta seluruh permukaan daun. Pola serangan bervariasi, yaitu berbentuk 

bulat, oval, memanjang dan seperti angka 8 dengan warna serangan keperakan dan selanjutnya 

berubah menjadi warna coklat. Disarankan untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh ekstrak biji bengkuang terhadap fenomena serangan trips pada tingkat jaringan. 
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PENDAHULUAN 

Trips merupakan hama 

tanaman pertanian, yang banyak 

ditemukanpada tanaman holtikultura. 

Kerusakan tanaman yang diakibatkan 

oleh Trips antara lain terjadi pada 

tunas, daun dan bunga tanaman 

dengan cara menusuk jaringan 

tanaman untuk menghisap cairan 

(Johari, 2015).  

Trips merupakan salah satu 

hama utama pada tanaman cabai. 

Hama Trips menyerang hebat pada 

musim kemarau dengan 

memperlihatkan gejala serangan 

strip-strip pada daun dan berwarna 

keperakan. Serangan yang berat 

dapat mengakibatkan matinya daun 

(kering). Trips ini kadang-kadang 

berperan sebagai penular (vektor) 

penyakit virus (Harpenas dan 

Dermawan, 2011: 84). Cabai 

merupakan tanaman perdu dari 

famili terung-terungan (Solanaceae). 

Di Indonesia pengembangan 

budidaya tanaman cabai mendapat 

prioritas perhatian sejak tahun 1961. 

Saat ini tanaman cabai menempati 

urutan atas dalam skala prioritas 

penelitian pengembangan oleh 

Puslitbang Hortikurtura di Indonesia 

bersama 17 sayuran  komersial 

lainnya. Oleh karena itu peningkatan 

produksi cabai selalu dilakukan guna 

mencukupi kebutuhan masyarakat.  

Hingga saat ini, metode 

pengendalian hama dan penyakit 

yang dianggap sangat efektif adalah 

metode kimiawi. Pengendalian hama 

secara kimiawi dilakukan dengan 

menggunakan insektisida misalnya 

Agrimae 8, Decis 25, 2,5 EC, dan 

Furdan 3 G. Penggunaan insektisida 

sintetik akan mengakibatakan 

berbagai dampak buruk, anatara lain 

terjadinya resistensi, resurgensi, 

outbreak, dan terbunuhnya musuh 

alami. Menurut Rukmana dan 

Oesman (2002:10) dampak ekologis 

penggunaan insektisida sintetik 

antara lain pencemaran lingkungan, 

adanya residu yang tertinggal, 

menimbulkan hama baru yang kebal 

akan bahan kimia, terjadinya 

peningkatan populasi hama, 

terjadinya peledakan hama sekunder 

dan potensial serta peningkatan biaya 

karena ketergantungan bahan kimia. 

 Untuk menekan dampak 

negatif yang dapat ditimbulkan 

karena penggunaan insektisida 

sintetis, perlu dicari alternatif lain 
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dalam pengendalian hama yang lebih 

ramah lingkungan. Salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan 

adalah dengan pengendalian secara 

hayati. Pengendalian secara hayati 

adalah pengendalian hama yang 

paling baik dalam suatu 

pengendalian hama terpadu, karena 

memiliki nilai kontribusi 

berkelanjutan (Winarto, 2016: 18).  

Pengendalian secara hayati 

dapat berupa penggunaan insektisida 

hayati yang berasal dari tumbuhan 

yang memiliki kandungan aktif 

insektisida. Salah satu tanaman yang 

dapat digunakan sebagai insektisida 

hayati adalah tanaman bengkuang 

(Pachyrrizus erosus Urban), dalam 

hal ini bagian bijinya. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhakim dkk (2006: 

7) bahwa penggunaan ekstrak biji 

bengkuang pada tingkat konsentrasi 

8% memperlihatkan hasil yang dapat 

menekan jumlah hidup Tribolium 

castaneum. Tingginya kematian yang 

diakibatkan oleh ekstrak biji 

bengkuang dimungkinkan adanya 

senyawa aktif yang terkandung di 

dalam ekstrak biji bengkuang yaitu 

rotenon, yang dapat menyebabkan 

kematian pada serangga karena efek 

farmakologis dari rotenan adalah 

mencegah kemampuan Tribolium 

castaneum untuk menggunakan 

oksigen pada proses metabolisme. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak biji 

bengkuang (Pachyrrizus erosus 

Urban) terhadap fenomena serangan 

trips (Thysanoptera: Thripidae) pada 

daun cabai (Capsicum annuum L.). 

BAHAN DAN METODE  

Penelitian ini bersifat 

eksperimental dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) yang 

terdiri atas perlakuan dosis ekstrak 

biji bengkuang (Pachyrrizus erosus 

Urban) terhadap daun cabai 

(Capsicum annuum L.) sebanyak 9 

perlakuan (kontrol negatif, kontrol 

positif (insektisida kimia), metanol,  

konsentrasi ekstrak 0,05%, 0,1%, 

0,5%, 1%, 1,5% dan 2 %). Setiap 

perlakuan di ulang 4 kali, sehingga 

jumlah unit percobaan adalah 9 x 4 = 

36 satuan percobaan. 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tabung urine, 

kamera mikro lens, toples bening, 

timbangan analitik, rotary 

evaporator, pipet tetes, botol 
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maserasi, oven, blender, mistar dan 

alat tulis. Bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah trips, biji bengkuang, daun 

cabai, kapas, air, 4L metanol, kertas 

saring, millimeter blok, tissue, 

aluminium foil, insektisida kimia 

(Abacel 18EC). 

Biji bengkuang yang 

digunakan untuk penelitian 

dikumpulkan dari Penyuluh 

pertanian lapangan (PPL) di Kasang 

Pudak Kabupaten Muaro Jambi 

sebanyak 1kg. Biji bengkuang yang 

diperoleh sebanyak 1 kg dikeringkan 

pada suhu 80
°
C selama 2x24 jam. 

Biji  bengkuang dihaluskan 

menggunakan blender kemudian 

diayak, serbuk biji bengkuang 

dimaserasi dengan metanol selama 

2x24 jam. Filtrat hasil maserasi 

kemudian disaring dengan kertas 

saring, ekstrak yang dihasilkan 

diuapkan dengan rotary evaporator 

sampai metanol benar-banar 

menguap, sehingga diperoleh larutan 

kental. Ekstrak diencerkan hingga 

konsentrasi 0,05%, 0,1%, 0,5%, 1%, 

1,5%, dan 2 %.  

Trips diperoleh dari 

perekebunan cabai di Desa Mendalo 

Indah. Penangkapan dilakukan 

dengan mengambil bunga sayuran 

yang terdapat trips sebanyak 20 

tabung 40ml. Trips yang digunakan 

adalah trips pada tahap imago. Media 

yang digunakan untuk uji aktifitas 

makan trips adalah daun cabai 

sebagai salah satu tanaman inang 

yang disukai trips. Daun cabai yang 

diberikan diperoleh dari hasil 

penanaman sendiri. Daun cabai yang 

digunakan adalah daun ke 3 dari 

pucuk daun, dan daun adalah daun 

yang belum terkena serangan 

penyakit maupun hama. Dengan luas 

daun  245  mm. Setiap permukaan 

daun diolesi sebanyak dua kali 

olesan ekstrak biji bengkuang 

dengan berbagai konsentrasi (0,05% 

0,1%; 0,5%; 1%; 1,5%, 2%) dan 

pakan kontrol. Pengolesan dilakukan 

menggunakan kuas dengan satu arah 

yang sama. Masing-masing daun 

yang sudah diolesi ekstrak diletakkan 

dalam wadah yang berbeda. Setiap 

wadah diisi dengan 1 lembar daun 

cabai yang telah di olesi ekstrak. 

Kemudian kedalam setiap wadah 

tersebut dimasukkan 5 imago trips. 

Perlakuan ini dilakukan sebanyak 4x 

ulangan. Setelah tiga hari, daun sisa 
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masing-masing perlakuan pada 

wadah tersebut diukur luas daun 

terserang menggunakan millimeter 

blok.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan fenomena 

serangan trips dilakukan pada hari 

ketiga dengan mengukur luas daun 

terserang menggunakan 

milimeterblok. Perlakuan 

menggunakan ekstrak kasar biji 

bengkuang. Pengamatan dilakukan 

menggunakan kamera Canon EOS 

100D dengan 40 mm f/2.8G F-S DX 

Micro Lens. Rataan fenomena 

serangan Thrips sp. disajikan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengaruh ekstrak kasar biji bengkuang terhadap persentase aktivitas makan Thrips sp. 

pada daun cabai (Capsicum annum L.) 

Ulangan 

Perlakuan (%) 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 29.45 4.05 20.78 7.48 12.37 4.05 4.05 4.05 24.03 

2 29.72 4.05 16.21 18.52 12.91 7.48 4.05 4.05 11.38 

3 29.78 4.05 26.69 10.46 6.28 5.12 4.05 4.05 17.14 

4 25.83 4.05 20.34 12.37 7.03 4.05 4.05 4.05 21.12 

Total 114.78 16.2 84.02 48.83 38.59 20.7 16.2 16.2 73.67 

Rata-rata 

(cm) 28.695 4.05 21.005 12.2075 9.6475 5.175 4.05 4.05 18.4175 

Keterangan: P0 = Trips (tanpa pemberian ekstrak kasar biji bengkuang) 

P1 = Insektisida Kimia + Trips 

P2 = ekstrak biji bengkuang 0,05 %  + Trips 

P3 = ekstrak biji bengkuang 0,1 %  + Trips 

P4 = ekstrak biji bengkuang 0,5 %  + Trips 

P5 = ekstrak biji bengkuang 1 % + Trips 

P6 = ekstrak biji bengkuang 1,5 %  + Trips 

P7 = ekstrak biji bengkuang 2 %  + Trips 

P8= metanol + Trips 

 

Pada Tabel 1. menunjukan 

bahwa perlakuan tanpa ekstrak biji 

bengkuang diperoleh rataan luas 

serangan trips 28.695 cm sedangkan 

perlakuan insektisida kimia (P1) 

diperoleh rataan luas serangan 4,05 

cm. Perlakuan pemberian ekstrak 

dengan konsentrasi 0,05%  (P2) 

diperoleh rataan luas serangan 

21.005 cm untuk pemberian ekstrak 

0,01% (P3) diperoleh rataan luas 

serangan 12.2075 cm. Perlakuan 
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pemberian ekstrak biji bengkuang 

dengan konsentrasi 0,5% (P4)  

diperoleh rataan luas serangan 

9.6475 cm, pemberian ekstrak biji 

bengkuang pada konsentrasi 1% (P5) 

diperoleh rataan  5.175 cm. 

Sedangkan pemberian ekstrak pada 

konsentrasi 1,5% (P6) diperoleh 

rataan luas serangan 4.05 cm dan 

aktivitas makan pada pemberian 

ekstrak biji bengkuang dengan 

konsentrasi 2% (P7) 

menunjukan persentase yang sama. 

Sedangkan perlakuan pemberian 

metanol (P8) diperoleh rataan luas 

serangan 18.4175 cm. 

Berdasarkan analisis statistik 

dengan menggunakan metode sidik 

ragam diperoleh bahwa tingkat 

penggunaan ekstrak biji bengkuang 

berpengaruh nyata terhadap luas 

serangan Thrips sp. Hasil uji 

Duncan’s New Multiple  Range Test 

(DNMRT) dapat dilihat pada Tabel 

2. 

TaBel 2. Hasil uji Duncan’s New Multiple  Range Test (DNMRT) pengaruh perlakuan terhadap 

luas serangan Thrips sp. pada daun cabai (Capsicum annum L.) 

 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata. 

Pemberian ekstrak biji 

bengkuang berpengaruh nyata 

terhadap luas serangan trips. 

Serangan trips tampak pada daun 

kecuali pada perlakuan kontrol 

positif (insektisida kimia), 

konsentrasi 1,5% dan konsentrasi 

2%. Berdasarkan analisis statistik 

perlakuan kontrol negatif berbeda 

nyata dengan perlakuan kontrol 

positif dan berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 0,05% serta 

perlakuan lainnya. Sedangkan 

perlakuan kontrol positif berbeda 

nyata dengan  perlakuan konsentrasi 

0,05% dan perlakuan metanol tetapi 

tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan konsentrasi 1,5% dan 2%. 

Perlakuan Rata-Rata Luas Serangan Trips ( Cm) Signifikan 

P0 28,6950 E 

P1 4 A 

P2 25,7 C 

P3 21  D 

P4 9,6 C 

P5 5,1 B 

P6 4  A 

P7 4  A 

P8 18,4 D 
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Perlakuan konsentrasi 0,05% 

berbeda nyata dengan perlakuan 

kontrol positif, kontrol negatif, 

perlakuan konsentrasi 0,1%, 0,5%, 

1%, 1,5% dan 2%, namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan 

metanol. Sedangkan perlakuan 0,1% 

tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan 0,5% namun berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya, dan 

perlakuan 1% berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Perlakuan yang 

tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan kontrol positif berarti 

bahwa perlakuan tersebut memiliki 

pengaruh yang  sama terhadap luas 

serangan trips. Perlakuan terbaik 

dalam menghambat serangan trips 

adalah konsentrasi ekstrak 1,5%, 

konsentrasi ekstrak 2%, dan kontrol 

positif (insektisida kimia) karena 

tidak terdapat serangan pada 

perlakuan tersebut. 

Gambar 1. Grafik penurunan fenomena serangan 

Thrips sp pada daun cabai 

(Capsicum annum L.) 

 

 Gambar 1 menunjukan grafik 

penurunan luas serangan trips yang 

telah dimulai dari konsentrasi 

perlakuan terendah (0,05%). 

Penurunan luas serangan tersebut 

dapat disebabkan karena adanya 

kandungan senyawa rotenon pada 

biji bengkuang yang bersifat racun 

bagi serangga. Gambar 4.6 

Menunjukan bahwa penurunan luas 

serangan trips telah dimulai dari 

konsentrasi perlakuan terendah 

(0,05%) dan semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak luas serangan 

semakin menurun . Penurunan luas 

serangan tersebut dapat disebabkan 

karena adanya kandungan senyawa 

rotenon pada biji bengkuang yang 

bersifat racun bagi serangga. 

Menurut Novizan (2002: 29) rotenon 

adalah senyawa insektisida yang juga 

ditemukan didalam biji bengkuang 

dan tanaman dari genus tephrosia. 

Rotenon merupakan penghambat 
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respirasi sel yang berdampak pada 

jaringan saraf dan sel otot yang 

menyebabkan serangga berhenti 

makan. Menurut Kerkut dan Gilbert 

(1985) ketika rotenon masuk ke 

dalam sistem pencernaan serangga, 

rotenon dapat menyebabkan 

lumpuhnya alat-alat mulut. Setelah 

rotenone masuk ke organ 

pencernaan, senyawa rotenone akan 

diserap oleh dinding usus kemudian 

ditranslokasikan menuju ke pusat 

syaraf dan organ-organ respirasi 

seningga respirasi sel terhambat. 

Kematian serangga terjadi beberapa 

jam sampai beberapa hari setelah 

terkena rotenon.  

 Fenomena serangan Thrips 

sp. dapat dilihat dari luas serangan, 

bagian daun yang diserang, lokasi 

serangan, warna serangan dan pola 

serangan. Berdasarkan analisis 

secara deskriptif dari hasil 

pengamatan bahwasannya bagian 

daun yang diserang trips umumnya 

adalah bagian permukaan atas daun  

(Gambar 2). Trips tidak menyerang 

pada satu titik lokasi yang sama. 

Lokasi serangan trips pada daun 

cabai  diantaranya adalah pada 

bagian  ujung daun, bagian tengah 

daun, dan bagian pangkal daun 

(Gambar 3). Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Johari 

dkk (2016: 104) bahwa trips 

menyerang pada bagian pangkal, 

tengah atau ujung daun. Serangan 

trips dapat menyebabkan timbulnya 

bekas serangan. Menurut Widodo 

dan Sutiyoso (2010: 188) tanaman 

yang dihisap cairannya akan 

meninggalkan bekas serangan berupa 

warna pada permukaan daun. Warna 

bekas serangan trips pada daun cabai 

(Capsicum annum L.) di akhir 

pengamatan adalah keperakan dan 

kecoklatan. Warna keperakan terjadi 

pada awal pengamatan (Gambar 4) 

sedangkan warna kecoklatan terjadi 

pada pengamatan hari terakhir 

(Gambar 5). Johari dkk (2016: 104) 

juga menemukan bahwa serangan 

awal trips yang masih ringan 

ditunjukan dengan warna keperakan 

kemudian serangan akan berubah 

menjadi kecoklatan. 

Trips juga membentuk pola 

serangan tertentu dan fenomena pola 

serangan trips bervariasi, terdapat 4 

pola serangan yaitu bulat, oval, 

memanjang, dan membentuk angka 

8. Johari dkk (2016: 107) juga 
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menemukan pola serangan trips 

adalah bulat, oval, memanjang dan 

membentuk angka 8 (Gambar 6). 

Pola serangan terbentuk karena 

adanya serangan secara terus 

menerus dimana mandibula akan 

menghisap cairan pada posisi yang 

sama beberapa kali dalam sehari 

sehingga terbentuk pola terentu. 

Selain pola serangan yang bervariasi, 

kedalaman bekas serangan pada 

beberapa pola juga bervariasi 

(Gambar.7)

 

 
Gambar 2. Bagian permukaan atas daun yang diserang trips (a) perlakuan 0,05%, (b) perlakuan 

0,1%,  (c) perlakuan 0,5%, (d) perlakuan 1%, (e) perlakuan kontrol negatif (f) 

perlakuan metanol 

 

 
Gambar 3. Lokasi serangan trips (a) seluruh permukaan daun, (b) ujung daun, (c) tengah daun, (d) 

pangkal daun 
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Gambar 4. Warna keperakan pada bekas serangan trips 

 

 
Gambar 5. Warna kecoklatan pada bekas serangan Trips 

 

Gambar 6. Pola serangan Thrips sp. (a, b) angka 8, (c) oval, (d) bulat, (e) memanjang. 

 
Gambar 7. Variasi kedalaman serangan (a, b) dalam, (c, d) dangkal 
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Menurut Pracaya dkk (2007: 

58) mula-mula trips menyerang daun 

bagian atas kemudian menuju 

kebawah yang berarti bahwa bagian 

daun yang utama diserang trips 

adalah bagian atas daun dibanding 

bagian bawah. Trips hanya 

menyerang pada bagian permukaan 

atas daun saja pada perlakuan selain 

kontrol negatif dapat disebabkan 

karena penurunan nafsu makan yang 

disebabkan pengaruh pemberian 

ekstrak biji bengkuang. Senyawa 

rotenon dalam bii bengkuang dapat 

membuat serangga berhenti makan. 

Menurut Novizan (2002: 29) di 

dalam biji bengkuang terdapat 

senyawa rotenon yang dapat 

penghambat respirasi sel serangga 

yang berdampak pada jaringan saraf 

dan sel otot sehingga menyebabkan 

serangga berhenti makan. Kematian 

serangga terjadi beberapa jam 

sampai beberapa hari setelah terkena 

rotenon. Penurunan nafsu makan 

trips dapat dilihat dari penurunan 

luas serangan yang dimulai dari 

pemberian ekstrak dengan 

konsentrasi 0,05% hingga 

konsentrasi 2%  (Gambar 8).  

 

Gambar 8. Grafik Penurunan Luas Serangan 

Thrips sp pada daun cabai 

(Capsicum annum L.) 

 

 Widodo dan Sutiyoso (2010: 

188) yang menyatakan bahwa 

tanaman yang dihisap cairannya akan 

meninggalkan bercak putih 

keperakan. Selanjutnya daun akan 

bewarna kecoklatan dan mati. Pada 

seranga n hebat bagian tanaman itu 

akan menggulung. Menurut Boateng 

dkk (2014: 237-260) trips akan 

menghisap cairan tanaman dan 

mengkonsumsi mesofil yang 

akhirnya mengakibatkan hilangnya 

klorofil dan mengurangi efesiensi 

fotosintesis. 

 Johari dkk (2016: 107) 

menemukan pola serangan trips 

adalah bulat, oval, memanjang dan 

membentuk angka 8 pada daun cabai 

yang tidak diberi perlakuan ekstrak. 

Sedangkan pada penelitian dengan 

menggunakan berbagai dosis ekstrak 
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berbeda tetap ditemukan pola yang 

sama, yaitu pola bulat, oval, 

memanjang dan membentuk angka 

delapan. Hanya saja pola-pola 

tersebut memiliki jumlah yang 

sangat sedikit, sedangkan sebagian 

besar bekas serangan tidak memiliki 

pola tertentu. Pola serangan 

terbentuk karena adanya serangan 

secara terus menerus dimana 

mandibula akan menghisap cairan 

pada posisi yang sama beberapa kali 

dalam sehari. Sehingga terbentuk 

pola terentu. 

Menurut Johari dkk 

(2016:107) pola angka 8 di awali 

dengan satu bekas serangan bulat, 

kemudian mandibula menembus 

daun beberapa kali sehari dalam 

posisi yang berbeda, namun posisi 

tersebut masih berdekatan dengan 

bekas serangan yang sebelumnya, 

sehingga terbentuk pola seperti 

angka 8. Sedangkan pada pola oval 

trips memulai serangan dengan 

membentuk garis pinggir terlebih 

dahulu, kemudian mulai menyerang 

degan arah kedalam. Sehingga 

perlahan terbentuk pola oval 

sempurna. Pola serangan yang juga 

ditemukan pada penelitian ini adalah 

pola memanjang. Seperti garis lurus 

namun lebih tebal. Selain pola 

serangan yang bervariasi, kedalaman 

bekas serangan pada beberapa pola 

juga bervariasi (Gambar 7.). Menurut 

Johari dkk (2016: 108) serangan 

ringan dalam jangka waktu pendek 

menyebabkan kerusakan pada sel-sel 

epidermis dan permukaan sel-sel 

mesofil. Sedangkan pada kerusakan 

pada jangka waktu yang lebih lama 

dapat menyebabkan kerusakan yang 

parah pada sel-sel mesofil dan 

jaringan. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka kedalaman bekas 

serangan bervariasi berdasarkan 

durasi serangan. Pada Gambar 7 (a) 

dan (b) memiliki kedalaman 

serangan yang lebih dalam dibanding 

Gambar 4.7 (c)  dan (d). Hal itu 

mengindikasikan bahwa trips lebih 

sering menyerang daun pada Gambar 

7  (a) dan (b) dibanding dengan daun 

pada Gambar 7 (c) dan (d) yang 

memiliki kedalaman bekas serangan 

yang lebih dangkal. 

KESIMPULAN 1.  pemberian ekstrak biji 

bengkuang (Pachyrrizus erosus 
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Urban ) pada daun cabai 

(Capsicum annum L.) dengan 

konsentrasi yang berbeda 

berpengaruh nyata  pada 

fenomena serangan Thrips sp.  

2. Bagian daun yang diserang 

sebagian besar adalah bagian 

permukaan atas daun,  

3. Lokasi serangan pada bagian 

pangkal, tengah, dan ujung daun 

serta seluruh permukaan daun.   

4. Pola serangan trips yang 

bervariasi, yaitu berbentuk bulat, 

oval, memanjang, dan seperti 

angka 8  

5. Warna serangan bewarna 

keperakan selanjutnya berubah 

menjadi warna coklat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Boateng C.O, Schwartz H.F, Havey 

M.j, dan Otto,K. 2014. 

Evaluation Of Onion 

Germplasm For Resistance 

To Iris Yellow Spot Virus 

(Iris yellow spot virus) and 

Onion Thrips, Thrips tabaci. 

Southwest. Entomol. 39: 237-

260 

Harpenas, A dan Dermawan. 2011. 

Budidaya Cabai Unggul. 

Jakarta: Penebar Swadaya 

Johari, A.2015.The Diversity Species 

Of Thrips Sp. (Thysanoptera: 

Thripidae) In Chili Plantation 

(C. annum L.) In The Region 

Of Jambi. Ind. J. Sci. Res. 

and Tech. 2015 3(1):65-

70Novizan. 2002. Pestisida 

Ramah Lingkungan. Jakarta: 

PT AgroMedia Pustaka 

Johari A, Herlinda S, Irsan C, 

Pujiastuti Y. 2016. 

Phenomena of Thrips 

(Thysanoptera) Attack on 

Chili Plant (Capsicum annum 

L.) American Journal of  

Agricultural and Bio Science. 

11 (03): 103-109 

Kerkut, G.A dan Gilbert. 1985. 

Insect Control. New York: 

Pergamon Press 

Novizan. 2002. Membuat dan 

Memanfaatkan Pestisida 

Ramah Lingkungan. Jakarta: 

PT AgroMedia Pustaka 

Nurhakim A, Wiradimadja R dan 

Hernaman I. 2006. Pengaruh 

Penggunaan Ekstrak Biji 

Bengkuang Terhadap Jumlah 

Hidup Tribolium Castaneum 

Dan Susut Berat Dedak Padi 

Dalam Penyimpanan. 

Kaunia. Vol. IX (1) 

Pracaya. 2007. Hama dan Penyakit 

Tanaman. Jakarta: Penebar 

Swadaya 

Rukmana, R dan Oesman, Y. 

Y.2002. Nimba Tanaman 

Penghasil Pestisida 

Alami.Yogyakarta: Kanisius 

Winarto, Y.T. 2016. Krisis Pangan 

dan Sesat Pikir Mengapa 

Berlanjut?. Jakarta:Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia 



Hastuti Setia Adhikrom (A1C414010) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 3 

 

Widodo dan Sutiyoso, Y. 2010. 

Hama dan Penyakit Tanaman 

Deteksi Dini dan 

Penanggulangan. Bogor: PT 

Trubus Swadaya 

 

 

 


