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ABSTRACT 

The purposes of this research were to know the influence of concentrationof 

Lantana camara and fermentation length of Bacillus thuringensis to control the nettle 

caterpillar on palm oil and to determine the most effective Lantana camara 

concentration and to determine the duration of fermentation.Research with 

experimental method was condicted in 2 stages. Stage 1 is Bacillus thuringensis and 

Lantana camara fermentation with factorial experimental method (3x2) arranged in 

Completely Randomized Design (CRD). Factor 1: Lantana camara concentration, 

which are (A) 5%, (B) 10%, (C) 15%. Factor 2: fermentation length, which are (P) 3 

days, (Q) 6 days. Each treatment was repeated 3 times.Parameters werephysical 

changes during fermentation (color, viscosity, aroma, and pH), and population 

dynamics and identification of Bacillus thuringensis. Stage 2 Bioassay formula of 

Bacillus thuringensis and Lantana camara on neetle caterpillar with single factor 

experimental method and 9 treatment in Completely Randomized Design (CRD), which 

are namely: (A) Lantana camara 5% 3 daysfermented; (B) Lantana camara 10% 3 

daysfermented; (C) Lantana camara 15% 3 daysfermented; (D) Lantana camara 5% 6 

daysfermented; (E) Lantana camara 10%6 days fermented; (F) Lantana camara 15% 6 

days fermented,with control (G) water, (H) Bacillus thuringiensis, (I) Lantana camara, 

each treatment repeated 3 times. Observed parameters were weight reduction 

percentage of caterpillar larvae, mortality rate, and mortality. The results indicated 

that during the fermentation, which undergoes changes are: odor, color, viscosity, and 

the pH is neutral. The result showed that the treatment that influenced the caterpillar 

mortality was with the fermentation formula of Bacillus thuringensis and Lantana 

camara 10% for 3 days, which the death rate is 4,6 pest/ day and 83% of mortality. 
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PENDAHULUAN 

Ulat pemakan daun kelapa sawit yang utama serta sering menimbulkan kerugian 

adalah ulat api. Hasil percobaan simulasi kerusakan daun yang dilakukan pada kelapa 

sawit umur 1, 2 dan 8 tahun, diperkirakan penurunan produksi berturut-turut 

adalah<4%, 12-24% dan 30-40% dua tahun sebesar 50% (Rezamayas, 2012). 

Menurut Zaenal (2015), pengendalian ulat api dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu, pertama metode penyemprotan contohnya, menggunakan aplikasi insektisida 

CYPERIN 250 EC memakai alat mist blower.Metode kedua adalah dengan injeksi 

dilakukan dengan menyuntikkan cairan tertentu pada tanaman kelapa sawit. Sampai kini 

pengendalian hama dilakukan dengan penyemprotan insektisida kimiawi walaupun 

banyak menimbulkan efek samping yang tidak baik. Oleh karena itu konsep 

pengendalian hama terpadu masih belum secara pasti di laksanakan di perkebunan 

kelapa sawit (Boy Tarigan dkk., 2013). 

Wood et al. (1977) menemukan bahwa berdasarkan penelitian di laboratorium, 

Bacillus thuringiensis efektif melawan Setora nitens dengan tingkat kematian 90% 

dalam 7 hari. Efektifitas Bacillus thuringiesis dalam mengendalikan ulat api pada hari 

ke 3 pada formula LCPKS 100 % + 0,4 ggula merah + 30 ml air kelapa mempunyai 

tingkat kematian 100 % dengan kecepatankematian 4,3 ekor/hari, perubahan persentase 

populasi 66,6 %, hambatan makan 41,1 %.Sedang pada formula LCPKS 75 % + 0,4 g 

gula merah + 30 ml air kelapa tingkatkematian kurang dari 50 % (Wahyuono dkk., 

2013).Namun Bacillus thuringensis kurang efektif karena saat diaplikasikan di lapangan 

Bacillus thuringensis  tidak tahan terhadap sinar matahari, sehingga perlu ditingkatkan 

efektifitasnya dengan pemanfaatan ekstrak tanaman yang dapat mengendalikan hama 

(Boy Tarigan, dkk. 2013). 

Hasil penelitian Setiawan dkk,. (2010) diperoleh hasil bahwa formulasi dengan 

campuran ekstrak gulma Tithonia 10% merupakan formulasi terbaik untuk 

mengembangkan bakteri Bacillus thuringensis. Hal ini disebabkan karena gulma 

mengandung senyawa selulosa (43% - 45%), hemiselulosa (25% - 30%), dan lignin 

(15% - 22%) yang dapat berguna sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan B. 

thuringensis(Wyman et al., 2004).Lantana camara adalah termasuk golongan tanaman 

gulma berdaun sempit yang sering tumbuh di semak-semak, ladang atau lahan kering. 

Sering juga tumbuh di pematang-pematang sawah terutama di Jawa, Papua, Sulawesi, 
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Kalimantan atau Sumatera. Pada perkebunan kelapa sawit juga terdapat tanaman gulma 

Lantana camara, banyak petani yang menghilangkan tanaman ini karena dianggap 

menggangu pertumbuhan kelapa sawit. Namun tidak banyak yang tahu jika tanaman 

tersebut mempunyai khasiat sebagai bahan pestisida organik, terutama untuk mencegah 

hama maupun penyakit di tempat-tempat penyimpanan bahan pangan, penyimpanan 

bibit atau benih agar benih, bibit atau bahan pangan tidak rusak. Di Sulawesi Selatan 

dan Sumatera Utara, L. camara dikenali sebagai bahan pestisida nabati. Namun di 

daerah lain di Indonesia masih belum banyak diketahui masyarakat, bahwa tanaman 

tersebut mempunyai khasiat bagi dunia pertanian. Terutama sebagai bahan yang bisa 

digunakan sebagai pestisida nabati (Fery, 2015). 

Hasil penelitian Umiati (2013) menunjukkan bahwa L. camara mempunyai 

kandungan senyawa Phenol dan senyawa racun berbahan aktifsenyawa Triperpenoid 

lantadene A, yang mampu membunuh secara kontak berbagaijenis ulat daun. 

Tembelekan merupakan gulma beracun dan berbau sangat menyengat. Bau menyengat 

disebabkan oleh karena adanya kandungan senyawa Phenoldalam. Sifat meracun 

tembelekan disebabkan adanya bahan aktif berupa senyawa Triperpenoid Lantadene A. 

Daya bunuh bahan aktif tersebut, sangat dipengaruhi oleh konsentrasinya. Tembelekan 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan pestisida nabati. Menurut penelitian Darwiati 

(2005) membuktikan bahwa tembelekan ternyata juga mampu membasmi hama 

penggerek pucuk mahoni.Sehingga L camara dapat dimanfaatkan sebagai Carrier 

Bacillus thuringensis untuk dijadikan formula biopestisida. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah B. thuringensis dan L. camara dapat berfungsi 

sebagai bioinsektisida untuk hama ulat api. Diduga fermentasi ekstraksi Lantana 

camarakonenstrasi 5% dan inokulum Bacillus thuringensisfermentasi 3 hari, sangat 

efektif untuk mengendalikan ulat api pada kelapa sawit. 

Permasalahannya Adakah saling pengaruh antara konsentrasi Lantana camara 

pada inokulum Bacillus thuringensisdan lama fermentasi untuk mengendalikan ulat api 

pada kelapa sawit. Berapakah konsentrasi Lantana camara yang paling efektif 

mengendalikan ulat api Berapakah lama fermentasiLantana camaradengan Bacillus 

thuringensisyang paling efektif untuk mengendalikan ulat api pada kelapa sawit. 

Penelitian ini bertujian untuk mengetahui saling pengaruh antara konsentrasi 

Lantana camara pada inokulum Bacillus thuringensis dengan lama fermentasi untuk 
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mengendalikan ulat api pada kelapa sawit. Menentukan konsentrasi Lantana camara 

yang paling efektif untuk mengendalikan ulat api pada kelapa sawit. Menentukan lama 

fermentasi Lantana camara dengan Bacillus thuringensis yang paling efektif untuk 

mengendalikan ulat api pada kelapa sawit. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun Lantana camarayang 

diperoleh dari provinsi Lombok, Bacillus thuringensiskoleksi Laboratorium 

Agrobiiotek Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ulat api dari perkebunan kelapa 

sawit di Lampung, aquadest, daun kelapa sawit. 

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu petridish erlenmeyer, toples astor, 

saringan, timbangan elektrik, blender, oven, pisau, gunting, kertas label, alat tulis. 

 

Metode: Penelitian dengan metode eksperimental dilaksanakan dalam 2 tahap 

yaitu Tahap 1, fermentasi Bacillus thuringensis dan Lantana camara dan Tahap 2, uji 

bioassay formula Bacillus thuringensis dan Lantana camara terhadap ulat api.  

Tahap 1 Fermentasi Bacillus thuringensis dan Lantana camara 

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan faktorial (3x2) yang disusun 

dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor 1 adalah konsentrasi Lantana camara, 

yaitu 5%(A), 10% (B), 15% (C). Faktor 2 adalah lama fermentasi, yaitu (P) 3 hari, (Q) 6 

hari. Setiap  perlakuan diulang 3 kali total ada 18 sempel (lampiran 1). 

 

Tahap 2.Bioassay Formula Bacillus thuringensis dan Lantana camara terhadap 

Ulat Api. 

 

Metode menggunakan percobaan faktor tunggaltunggal 6 kombinasi perlakuanyang 

disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL), yaitu : (A) Lantana camara 5% 

difermentasi 3 hari; (B) Lantana camara 10% difermentasi 3 hari; (C) Lantana camara 

15% difermentasi 3 hari; (D) Lantana camara 5% difermentasi 6 hari; (E) Lantana 

camara 10% difermentasi 6 hari; (F) Lantana camara 15% difermentasi 6 hari, di 

kontras orthogonal dengan (G) air, (H) Bacillus thuringensis, ( I ) Lantana camara. 

Setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga ada 36 unit..Setiap unit diperlukan 2 ekor ulat 
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api, sehingga total ulat yang dibutuhkan adalah 72 ekor.Parameter yang diamati: Susut 

bobot ulat, kecepatan kematian, dan mortalitas. 

 

A. Tahap Identifikasi dan Karakterisasi Bacillus thuringensis 

 

1. Karakterisasi koloni dan sel B. thuringensis 

2. Uji tosisitas B. thuringensis dan L. camaraterhadap larva Spodoptera 

 

B. Tahap 1.  Fermentasi Bacillus thuringensis dan Lantana camara 

 

1. Perubahan Fisik Selama fermentasi: Warna, bau, kekentalan, dan pH. 

2. Dinamika Populasi dan Identifikasi Bacillus thuringensis 

 

C. Tahap 2.Bioassay Formula Bacillus thuringensis dan Lantan camara terhadap 

Ulat Api. 

 

1. Persentase Penurunan Berat Larva Ulat Api. 

Persentase Penurunan Berat Larva Ulat Api= 
     

 
       

Keterangan: 

A= berat awal 

B= berat akhir 

C= lama hari pengamatan 

 

2. Kecepatan kematian. 

V= T1N1 + T2N2 + T3N3… …TnNn / n 

Keterangan : 

V= Kecepatan kematian ulat 

T= Waktu pengamatan 

N= Jumlah hama ulat yang mati 

N = Jumlah hama ulat dalam pengujian  

 

3. Tingkat mortalitas dihitung menggunakan rumus : 
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M = a/b x 100 %Keterangan : 

M = Persentasi mortalitas serangga,  

a= Jumlah serangga yang mati,  

b = Jumlah serangga yang digunakan  

Analisis Data: Data hasil penelitian diperoleh secara kontinyu dianalisis menggunakan 

grafik dan histogram. Data akhir fermentasi dan uji bioassay dianalisis menggunakan 

sidik ragam (Analisys of variance), bila ada beda nyata antar perlakuan maka dilakukan 

uji F dan uji DMRT dengan tingkat kesalahan 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identifikasi dan Karakterisasi Bacillus thuringensis 

 

Berikut adalah hasil Identifikasi dan karakterisasi yang tersaji dalam Tabel 1. 

 

1. Sifat Koloni dan Sel Bacillus thuringensis 

Tabel 1. KarakterisasiBacillus thuringensis 

Tingkat  Parameter Karakter 

Koloni Warna 

Bentuk koloni 

Bentuk elefasi 

Tepi 

Struktur dalam 

Ceram 

Sircular 

Convex rugose 

Entire 

Filamentous 

Sel Sifat gram 

Sifat sel 

Aerobisitas 

Positif 

Basil/batang 

Aerob fakultatif 

 

2. Uji toksisitasB. thuringensisdan L. camara. 



 

 

7 

 

Hasil uji toksisitasmenunjukkanbahwapada formulaB. thuringensis dan L. 

camarakonsentrasi L. camara 5 % fermentasi selama 3 hari, dengan dosis 32 ml 

formula + 100 ml aquades, dapat membunuh 80% larvaSpodoptera sp. dalam waktu 2 

hari. 

Hasil identifikasi yang telah dilakukan tersaji pada Tabel 1 dan Gambar 1 

membuktikan bahwa hasil indentifikasi yang telah dilakukansudah sesuai dengan teori 

dan penelitian yang sudah ada. 

 

 

B. Tahap 1.  Fermentasi Bacillus thuringensis dan Lantana camara 

Berikut adalah hasil perubahan fisik selama fermentasi B. thuringensis dan L. camara 

yang tersaji dalam Tabel 2. 

   Tabel 2. Hasil perubahan fermentasi 

Kritera  Perubahan 

Awal Akhir 

Warna 

Bau  

Kekentalan 

pH 

Hijau pekat (10Y 3/4)  

Bau media NC  

Kenta 

7 

Coklat (7,5 3/1) 

Bau kotoran ayam 

Cair 

7 

 

Awal fermentasi sampai akhir terdapat perubahan warna yaitu dengan berwarna 

hijau tua 10Y 3/4  menjadi coklat kehitaman 7,5R 3/1.perubahan warna karena daun L. 

camara memiliki warna hijau, jika kandungan klorofil dalam daun sedikit, maka 

warnanya tidak akan hijau. Sedangkan daun L. camara berwarna hijau berarti 

kandungan klorofilnya sangat tinggi,  sehingga menyebabkan perubahan warna pada 

awal fermentasi. 

Pada awal penelitian menggunakan B. thuringensis, hanya bau media NC, setelah 

proses fermentasi dengan L. camara lalu berubahmenjadi berbau kotoran ayam pada 

hari terakhir fermentasi. 
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Perubahan kekentalan juga terjadi selama fermentasi.Padaawalnya formula 

adalah kental, kemudianpada fermentasi hari terakhir kekentalannya menurun menjadi 

encer.Hal ini disebabkan pada awal pencampuran Lantana camara berbentukbubuk 

terlarut dalam medium NA+ Bacillus thuringensis.Pada saat pencampuran, daun 

Lantana camara menyerap air lebih banyak, sehingga menjadi kental. 

Dalam pengamatan pH dari awal fermentasi sampai dengan akhir fermentasi tidak 

ada perubahan untuk pH, masih menunjukan pH 7.Menurut Margalit (1990) selama 

fermentasi, nilai pH bisa berada pada selang 7,37-8,29.Nilai pH ini masih berada pada 

kisaran pH pertumbuhan Bacillus thuringiensis. Secara umum, Bacillus thuringiensis 

dapat tumbuh pada pH 5,5 – 8,5 dengan pertumbuhan optimum pada pH 6,5 – 7,5 

(Margalit 1990). 

Hasil pengamatan dinamikan populasi  selama fermentasi B. thuringensis dan L. 

camara yang tersaji dalam gambar 1. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik pertumbuhan Bacillus thuringensis pada mediun NA dengan 

penambahan berbagai konsentrasi Lantana camara 

Pada fermentasi hari ke 3 konsentrasi10%menunjukan bahwa pertubuhan 

Bacillus thuringensis mulai meningkat yaitu pada lama fermentasi 3 hari dengan 

konsentrasi 10%, dibandingkan dari 3 hari fermentasi dengan konsentrasi paling tinggi 

yaitu 15%. 

Tahap 2. Bioassay Formula Bacillus thuringensis dan Lantan camara pada Ulat 

Api. 

1. Persentase Penurunan Berat Larva Ulat Api. 

Hasil RerataPersentase Penurunan Beobot Larva Ulat Api yang tersaji dalam Tabel 

3. 
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Tabel 3.RerataPersentase Penurunan Berat Larva Ulat Api 

Perlakuan   Penurunan Bobot Larva ulat api 

5% 3 hari    0,17a 

5% 6 hari    0,16a 

10% 3 hari    0,24a 

10% 6 hari    0,17a 

15% 3 hari    0,20a 

15% 6 hari    0,16a 

Bacillus Thuringensis  0,22a 

Lantana camara  0,18a 

Air    0,09a 

Keterangan : angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu kolom 

menunjukkan tidak ada beda nyata berdasarkan hasil uji F pada taraf 5%. 

Berdasarkan hasil sidik ragam penurunan bobot larva ulat api (Tabel 4) 

menunjukantidak ada beda nyata antar perlakuan(Lampiran 6b). Pada hasil ini diduga 

ulat api tetap beraktifitas makan untuk keberlangsungan hidup. Nilai dari setiap 

perlakuan menunjukan bahwa perlakuan air nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain, hal ini karena pada perlakuan air tidak ada kandungan B. 

thuringensis dan L. camara. 

Menurut penelitian Boy Tarigan, dkk., (2013) menemukan bahwa bakteri Bacillus 

thuringensis berdasarkan penelitian di Laboratorium Bacillus thuringensis dapat 

membunuh ulat api secara signifikan. Perlakuan yang dibuat yaitu Bacillus thuringensis 

75 gram/liter pada hasil pengamatan perlakuan 75 gram/liter lebih signifikan 

membunuh ulat api yaitu sebesar 100%.Sedangkan Wood et al. (1977) menemukan 

bahwa berdasarkan penelitian di laboratorium, Bacillus thuringiensis efektif melawan 

Strora nitens dengan tingkat kematian 90% dalam 7 hari. Mortalitas Bacillus 

thuringiesis pada hari ke 3 pada formula LCPKS 100 % + 0,4 gram gula merah + 30 ml 

air kelapa mempunyai tingkat kematian 100 % dengan kecepatankematian 4,3 ekor/hari, 

perubahan persentase populasi 66,6 %, hambatanmakan 41,1 %.Sedang pada formula 

LCPKS 75 % + 0,4 g gulah merah + 30 ml air kelapa tingkatkematian kurang dari 50 % 

(Wahyuono dkk., 2013).Daun L. camara berfungsi sebagai insektisida. Penelitian 

Lukitasari (2007) membuktikan bahwa L. camara dapat membasmi larva nyamuk Aides 

Aegypti yang menjadi faktor utama penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue 
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(DBD) dan Chikungunya. Penelitian yang dilakukan Darwiati (2005) membuktikan 

bahwa L. camara ternyata juga mampu membasmi hama penggerek pucuk mahoni. 

2. Kecepatan kematian. 

Berikut adalah hasil Kecepatan kematian Larva Ulat Api yang tersaji dalam Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Histrogram kecepatan kematian Ulat Api 

Keterangan: 

A  (5% 3 hari) 

B  (5% 6 hari) 

C (10% 3 hari) 

D (10% 6 hari) 

E (15% 3 hari) 

F (15% 6 hari) 

G (Bacillus thuringensis) 

H (Lantana camara) 

I (Air) 

 

Pada gambar 2, Pada uji bioassay terhadap ulat api perlakuan yang paling cepat 

untuk mematikan ulat api adalah perlakuan 10% 3 hari yaitu  4,5/hari. Sedangkan 

kematian yang paling lambat yaitu perlakuan dengan air.Hal  ini disebabkan karena 

perlakuan air tidak adanya kandunganB. thuringensisdan L. camara. 

Menurut Asliahalyas (2013) B. thuringiensis adalah bakteri yang menghasilkan 

kristal protein yang  bersifat membunuhserangga (insektisidal) sewaktu mengalami 

proses  sporulasinya. Kristal protein yang bersifat insektisidal ini sering disebut dengan 

endotoksin. Kristal ini sebenarnya hanya merupakan protoksin yang jika larut  dalam 
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usus serangga akan berubah menjadi poli-peptida yang lebih pendek (27- 149 kd) serta 

mempunyai sifat insektisi - dal. Pada umumnya kristal B. thuringensis di alam bersifat 

protoksin, karena adanya aktivitas proteolisis dalam sistem pencernaan serangga dapat 

mengubah Bt-protoksin menjadi polipeptida yang lebih pendek dan bersifat toksin. 

Toksin yang telah aktif berinteraksi dengan sel-sel epithelium di midgut serangga. 

Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa toksin Bacillus thuringensis ini menyebabkan 

terbentuknya pori-pori (lubang yang sangat kecil) di sel membrane di saluran 

pencernaan dan menggangu keseimbangan osmotik dari sel –sel tersebut. Karena 

keseimbangan osmotik terganggu, sel menjadi bengkak dan pecah dan menyebabkan 

matinya serangga.Penelitian yang dilakukan 

Darwiati (2005) membuktikan bahwa tembelekan ternyata juga mampu 

membasmi hama penggerek pucuk mahoni.Tanaman Tembelekan (L. camara) 

merupakan gulma potensial pada budidaya tanaman, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber bahan pestisida nabati karena mengandung bahan - bahan aktif seperti 

senyawa alkaloidslantanine,flavanoids dan juga triterpenoids. Bagian tanaman yang 

bisa dipakai sebagai bahan pestisida nabati adalah daun, batang, bunga, minyak dan 

bahkan getahnya (Astriani, 2010).Hasil penelitian Hidayati (2008) menunjukkan bahwa 

secara umum seluruh bahan uji yang berupa akar, daun, dan buah L. camara 

mengandung saponin dengan kadar yang bervariasi. Daun memiliki kandungan saponin 

tertinggi yaitu 66, 22 mg/g. Daun memiliki kandungan flavonoid tertinggi yang 

ditunjukkan oleh persentase luas area serapan sebesar 12,76%. Berdasarkan hasil 

analisis statistik menggunakan ANOVA dan uji LSD, kandungan flavonoid pada daun 

berbeda nyata dengan akar dan buah, masing - masing sebesar 1,41% dan 6,78%. Uji 

kandungan minyak atsiri tertinggi yaitu pada bagian daun yaitu 14, 49%. Dalam hal ini 

daun tembelekan bisa menjadi bahan campuran Bacillus thuringensis karena kandungan 

yang ada pada daun tembelekan ini berpontensi dan dapat di manfaatkan sebagai carrier 

Bacillus thuringensis 

 

3. Tingkat mortalitas 

Berikut adalah hasil Mortalitas Larva Ulat Api yang tersaji dalam Gambar 3. 
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Gambar 3.Mortalitas Ulat Api 

Keterangan: 

A (5% 3 hari) 

B (5% 6 hari) 

C (10% 3 hari) 

D (10% 6 hari) 

E (15% 3 hari) 

F (15% 6 hari) 

G  ( Bacillus thuringensis) 

H  ( Lantana camara) 

I  ( Air) 

 

Hasil untuk pengamatan mortalitas ini terdapat pada konsentrasi 10% fermentasi 

3 hari, mengapa demikian karena dilihat dari hasil kecepatan kematian menunjukan 

bahwakonsentrasi terbaik yaitu 10% untuk 3 hari.Menurut Asliahalyas (2013) Bacillus 

thuringiensis adalah bakteri yang menghasilkan kristal protein yang  bersifat membunuh 

serangga (insektisidal) sewaktu mengalami proses  sporulasinya. Kristal protein yang 

bersifat insektisidal ini sering disebut dengan endotoksin. Kristal ini sebenarnya hanya 

merupakan protoksin yang jika larut  dalam usus serangga akan berubah menjadi poli-

peptida yang lebih pendek (27- 149 kd) serta mempunyai sifat insektisi-dal. Pada 

umumnya kristal Bacillus thuringensis di alam bersifat protoksin, karena adanya 

aktivitas proteolisis dalam sistem pencernaan serangga dapat mengubah Bt-protoksin 

menjadi polipeptida yang lebih pendek dan bersifat toksin. Toksin yang telah aktif 

berinteraksi dengan sel-sel epithelium di midgut serangga. Bukti-bukti telah 

menunjukkan bahwa toksin Bacillus thuringensis ini menyebabkan terbentuknya pori-

pori (lubang yang sangat kecil) di sel membrane di saluran pencernaan dan menggangu 

keseimbangan osmotik dari sel –sel tersebut. Karena keseimbangan osmotik terganggu, 

sel menjadi bengkak dan pecah dan menyebabkan matinya serangga. 
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Penelitian yang dilakukan Darwiati (2005) membuktikan bahwa tembelekan 

ternyata juga mampu membasmi hama penggerek pucuk mahoni.Tanaman Tembelekan 

(L. camara) merupakan gulma potensial pada budidaya tanaman, tumbuhan ini dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan pestisida nabati karena mengandung bahan - bahan 

aktif seperti senyawa alkaloidslantanine,flavanoids dan juga triterpenoids. Bagian 

tanaman yang bisa dipakai sebagai bahan pestisida nabati adalah daun, batang, bunga, 

minyak dan bahkan getahnya (Astriani, 2010).Hasil penelitian Hidayati (2008) 

menunjukkan bahwa secara umum seluruh bahan uji yang berupa akar, daun, dan buah 

L. camara mengandung saponin dengan kadar yang bervariasi. Daun memiliki 

kandungan saponin tertinggi yaitu 66, 22 mg/g. Daun memiliki kandungan flavonoid 

tertinggi yang ditunjukkan oleh persentase luas area serapan sebesar 12,76%. 

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan ANOVA dan uji LSD, kandungan 

flavonoid pada daun berbeda nyata dengan akar dan buah, masing - masing sebesar 

1,41% dan 6,78%. Uji kandungan minyak atsiri tertinggi yaitu pada bagian daun yaitu 

14, 49%. Dalam hal ini daun tembelekan bisa menjadi bahan campuran Bacillus 

thuringensis karena kandungan yang ada pada daun tembelekan ini berpontensi dan 

dapat di manfaatkan sebagai carrier Bacillus thuringensis. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian formula fermentasi Bacillus thuringensis  dan Lantana 

camara  dalam beberapa konsentrasi dan lama fermentasi yang berbeda untuk 

mengendalikan ulat api pada uji toksisitas dapat disimpulkan bahwa: 

Konsentrasi Lantana camara tidak berinteraksi dengan lama fermentasi oleh Bacillus 

thuringensis terhadap kualitas biopestisida yang dihasilkaan. Konsentrasi Lantana 

camara10% efektif meningkatkan kualitas produk hingga 6 hari. Konsentrasi dan lama 

Fermentasi oleh B. thuringensis yang paling efektif dalam mengendalikan Ulat Api 

adalah  konsentrasi L. camara 10% dengan lama fermentasi 6 hari. Perlu adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai pengendalian hama Ulat Api dengan menggunakan  B. 

thuringensis dan  L. camara 
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