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ABSTRAK

Salah satu OPT yang penting pada pertanaman kedelai adalah nematoda puru akar 
(NPA; Meloidogyne spp.)  yang menyebabkan ujung akar mati dan pertumbuhan 
terhenti,  secara  tidak  langsung akan menurunkan produktivitas  tanaman.  Salah 
satunya yang berasal dari tumbuhan adalah pinang (A.catechu). Pinang memiliki 
kandungan senyawa yang dapat mematikan dan mengganggu aktivitas nematoda. 
Penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji  kemampuan buah pinang (A.  catechu) 
sebagai nematisida botani dalam mengendalikan NPA pada tanaman kedelai serta 
mendapatkan  pengetahuan  tentang  bagian  buah  pinang  yang  paling  efektif 
dimanfaatkan  sebagai  nematisida  botani.  Metode  yang  digunakan  dalam 
penelitian  ini  adalah  uji  orientasi,  uji  in  vitro pada  botol  film,  uji  In  vivo  di 
laboratorium, dan uji In vivo di rumah kaca. Dalam uji orientasi didapatkan hasil 
bahwa filtrat pinang tidak bersifat fitotoksik terhadap benih kedelai. Dalam uji in  
vitro LC90   yang  paling  efektif  dalam  pengujian  adalah  filtrat  biji  karena 
konsentrasi  untuk  mematikan  90%  nematoda  paling  rendah.  Uji  in  vivo  di 
laboratorium menunjukkan bahwa intensitas serangan yang ditunjukkan pada data 
jumlah  puru/tanaman  yang  paling  rendah  terjadi  pada  perlakuan   buah  1,5x.. 
Pengamatan  uji in vivo dilakukan dua kali yaitu 7 dan 11 MST. Pada 7 MST hasil 
yang efektif diperoleh dari perlakuan buah 1,5x yang ditunjukkan dengan jumlah 
puru/tanaman yang lebih rendah dari perlakuan lain.  Pada pengamatan 11 MST 
data yang diperoleh sangat beragam sehingga menyebabkan perbedaan yang tidak 
signifikan.  Hal  tersebut  disebabkan oleh  keragaman  yang  tinggi  dan  rendahny 
data yang dapat dijelaskan oleh model  sedangkan sebagian besar data dijelaskan 
faktor lain sehingga  hasil penelitian hanya dapat disimpulkan dari pengamatan 7 
MST. 

Kata  kunci:  Kedelai,  Nematoda  puru  akar  Meloidogyne  spp.,  Pinang  (Areca 
catechu L.).
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I PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Kedelai (G. max) merupakan komoditas yang penting di Indonesia karena 
fungsinya sebagai sumber protein nabati, bahan baku industri olahan pangan, dan 
bahan baku industri pakan ternak. Hal ini menyebabkan permintaan kedelai terus 
meningkat,  tetapi  peningkatan  tersebut  tidak  diimbangi  oleh  peningkatan 
produksi.  Sehingga  pemerintah  melakukan  impor  untuk  memenuhi  kebutuhan 
dalam negeri.

Salah satu faktor pembatas dalam budidaya kedelai adalah gangguan hama 
dan penyakit  tanaman atau  organisme  pengganggu tanaman  (OPT).  Salah  satu 
OPT yang penting pada pertanaman kedelai  adalah nematoda puru akar (NPA; 
Meloidogyne spp.)  yang menyebabkan ujung akar mati dan pertumbuhan terhenti, 
secara tidak langsung akan menurunkan produktivitas tanaman. Berdasarkan hasil 
pengamatan pada beberapa kasus kehilangan hasil kedelai akibat serangan NPA di 
Florida dan beberapa daerah di Indonesia seperti di Madura dan di Jawa diduga 
NPA  mempunyai  kontribusi  besar  dalam  rendahnya  produktivitas  kedeai  di 
Indonesia. 

Hingga saat ini pengendalian NPA masih mengandalkan cara kimia yaitu 
menggunakan nematisida sintetis.  Padahal penggunaan nematisida kimia sacara 
terus menerus dan intensif berdampak negatif selain tidak ramah lingkungan juga 
dapat  menyebabkan  munculnya  nematoda  yang  resisten  terhadap  nematisida 
kimia. Hal tersebut akan mempersulit pengendalian nematoda di masa mendatang.

Berdasarkan  uraian  tersebut,  perlu  dilakukan  upaya  pencarian  alternatif 
yang ramah lingkungan, mudah diaplikasikan, efektif dan diperoleh dari sumber 
daya  alam  lokal.  Salah  satunya  yang  berasal  dari  tumbuhan  adalah  pinang 
(A.catechu).  Pinang  memiliki  kandungan  senyawa  yang  dapat  mematikan  dan 
mengganggu  aktivitas  nematoda.  Buah  pinang  juga  biasa  digunakan  dalam 
pengobatan penyakit cacingan yang ada pada manusia ataupun hewan. Selain itu 
pinang juga digunakan untuk mengendalikan nematoda pada tanaman kopi.

Perumusan Masalah
• Filtrat buah pinang (filtrat buah secara keseluruhan dan komponen lain seperti 

biji  dan sabut) secara  in vitro  dapat menyebabkan kematian larva-2 (L2)  M. 
incognita pada konsentrasi tertentu serta bagian-bagian pinang seperti buah, biji, 
dan  sabut  memiliki  keefektifan  yang  berbeda  dalam  menekan  kepadatan 
populasi M. incognita.

• Filtrat pinang dalam konsentrasi yang efektif untuk pengendalian  M. incognita 
tidak fitotoksik  terhadap tanaman kedelai.

• Filtrat  pinang  dalam  konsentrasi  yang  secara  in  vitro  dapat  menyebabkan 
mortalitas  M.  incognita hingga  90%  dapat  menekan  intensitas  serangan 
nematoda tersebut pada tanaman kedelai.

Tujuan Program
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  kemampuan  buah  pinang  (A. 

catechu)  sebagai  nematisida  botani  dalam mengendalikan  NPA pada  tanaman 
kedelai serta mendapatkan pengetahuan tentang bagian buah pinang yang paling 
efektif dimanfaatkan sebagai nematisida botani.



Luaran yang Diharapkan
Penelitian  ini  diharapkan  akan  menghasilkan  produk  nematisida  botani 

yang efektif mengendalikan Nematoda Puru Akar (NPA) pada tanaman kedelai, 
praktis  dalam penggunaannya,  dan aman terhadap lingkungan serta  konsumen. 
Selain  itu  penelitian  ini  diharapkan  mendapatkan  pengetahuan  tentang  bagian 
buah pinang yang paling efektif dimanfaatkan sebagai nematisida botani. 
Kegunaan Program

Pemanfaatan  buah  pinang  (A.  catechu)  sebagai  nematisida  botani 
diharapkan  dapat  mengurangi  kerugian  ekonomi  karena  penurunan  produksi 
kedelai  yang disebabkan oleh NPA. Hasil  produksi  akan meningkat  dan biaya 
produksi untuk membeli  serta biaya  aplikasi  nematisida kimia dapat dikurangi. 
Selain  itu,  pemanfaatan  pinang  sebagai  nematisida  botani  dapat  mencegah 
resistensi  NPA terhadap  nematisida  kimia,  mencegah  pencemaran  lingkungan, 
mengurangi dampak negatif nematisida kimia yang berbahaya bagi manusia, serta 
dapat mempertahankan kesuburan tanah.

II TINJAUAN PUSTAKA
Pinang  (A.  catechu)

A.  catechu (pinang)  merupakan  tanaman  famili  Arecaceae  yang  dapat 
mencapai  tinggi  15-20  m  dengan  batang  tegak  lurus  bergaris  tengah  15  cm. 
Tanaman  ini  berbunga  pada  awal  dan  akhir  musim hujan  dan  memiliki  masa 
hidup 25-30 tahun. Biji buah berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, agak 
berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda. Tanaman pinang diklasifikasikan 
dalam  Divisi:  Spermatophyta,  Sub  divisi:  Angiospermae,  Kelas: 
Monocotyledonae,  Bangsa:  Arecales,  Suku:  Arecaceae/palmae,  Marga:  Areca, 
Jenis: A. catechu (Syamsuhidayat and Hutapea 1991; Backer and Van Den Brink 
1965).

Manfaat  buah  pinang.  Selama  ini  banyak  penyakit  pada  ternak  dan 
manusia  yang  disebabkan  oleh  nematoda  yang  biasanya  sering  disebut 
”cacingan”.   Pada manusia dan ternak biasanya  digunakan obat yang berbahan 
dasar  pinang karena  pinang efektif  dalam membunuh  nematoda.   Pinang juga 
dapat digunakan sebagai nematisida pada tanaman (Adnan komunikasi pribadi).

Kandungan  kimia. Biji  buah  pinang  mengandung  alkaloid,  seperti 
arekolin  (C8  H13  NO2),  arekolidine,  arekain,  guvakolin,  guvasine  dan 
isoguvasine,  tanin  terkondensasi,  tannin  terhidrolisis,  flavan,  senyawa  fenolik, 
asam  galat,  getah,  lignin,  minyak  menguap  dan  tidak  menguap,  serta  garam 
(Wang  et  al.,  1996).  Nonaka  (1989)  menyebutkan  bahwa  biji  buah  pinang 
mengandung  proantosianidin,  yaitu  suatu  tannin  terkondensasi  yang  termasuk 
dalam golongan flavonoid. Proantosianidin mempunyai efek antibakteri, antivirus, 
antikarsinogenik, anti-inflamasi, anti-alergi, dan vasodilatasi (Fine 2000).
Nematoda Puru Akar (Meloidogyne spp.)

Nematoda  merupakan  organisme  berukuran  sangat  kecil  dan 
penyebarannya sangat luas yaitu Eropa, Israel,  Afrika Selatan, Amerika Serikat 
dan Asia. Nematoda juga memiliki banyak inang (Christie 1959) 

Meloidogyne merupakan nama genus Nematoda Puru Akar yang diusulkan 
oleh  Goldi  (Christie  1959).  Menurut  Agrios  (1989)  nematoda  ini  digolongkan 
sebagai  berikut  :  Kelas:  Nematoda,  Sub  Kelas:  Phasmidia,  Ordo:  Tylenchida, 



Superfamili:  Tylenchoidea,  Famili:  Heterodidae,  Genus:  Meloidogyne,  Spesies: 
Meloidogyne incognit.
Morfologi dan Siklus Hidup

Meloidogyne memiliki panajang tubuh dari 0,5 mm dan diameter antara 
0,3-0,4 MM. Meloidogyne memiliki perbedaan morfologi yang jelas antara betina 
dengan jantan (Dropkin 1980).

Siklus  hidup  Meloidogyne  melalui  tahap  telur,  empat  stadia  larva  dan 
dewasa. Selama stadia larva mengalami empat ganti kulit, yang pertama terjadi di 
dalam  telur,  selanjutnya  terjadi  di  dalam  jaringan  tumbuhan  inang.   Laju 
perkembangan dari betina instar I hingga dewasa dan menghasilkan telur antara 
25-30 hari setelah masuk ke akar (Christie 1959).

Faktor-faktor  Pendukung  Perkembangan  Nematoda.  Kecepatan 
perkembangan  nematoda  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  adalah 
temperatur, aerasi tanah, kecocokan tumbuhan sebagai inang dan ketegaran inang 
sebagai  penyedia  makanan (Tyler  dalam Christie  1959).   Tyler  dalam Christie 
(1959)  juga  menyatakan  bahwa pada  suhu antara  27,5-30°C,  nematoda  betina 
berkembang  dari  larva  infektif  sampai  stadia  meletakkan  telur  selama  lebih 
kurang 17 hari. Pada suhu 24,5°C selama 21-30 hari.

Patogenesitas  dan  Gejala  Kerusakan.   Larva  nematoda  yang 
menginfeksi  akar  menyebabkan  pembengkakan,  akibat  terjadi  hipertropi  dan 
hyperplasia  jaringan  pembuluh  yang  terinfeksi  (Sinclair  1984).   Kerusakan 
tanaman oleh Meloidogyne disebabkan rusaknya sel-sel karena perubahan fungsi 
dari berbagai sistem yang berperan terhadap pertumbuhan tanaman secara normal 
(Dropkin  1980).   Pada  tanaman  leguminosa,  puru  cenderung  berukuran  kecil 
(Christie  1959).   Puru yang  terbentuk  akibat  serangan  Meloidogyne bukan sel 
yang  sebenarnya,  tetapi  massa  protoplasma  yang  menjadi  makanan  nematoda 
(Linford  dalam Christie  1959),  sedangkan  bintil  bakteri  Rhizobium  pada  akar 
kedelai tampak bulat-bulat, agak lunak dan mudah terlepas dari akar.

Nematoda  puru  akar  pada  kedelai  dapat  melemahkan  dan  mengurangi 
daya  tahan  tanaman  tersebut  terhadap  serangan  patogen  lainnya.   Selain 
mengalami  pembengkakan,  pada  akar  kedelai  yang  terserang  oleh  NPA  juga 
mengalami bercak-bercak.  Bila serangan cukup berat, tanaman kedelai menjadi 
kerdil dan klorotik.  Intensitas serangan bervariasi menurut spesies dan kepadatan 
populasi  nematoda,  umur dan keadaan tanaman,  keadaan tanah dan cuaca atau 
iklim  (Somaatmadja  et  al.1970).   Kerusakan  karena  Meloidogyne dapat 
menurunkan hasil, atau bahkan menyebabkan gagal panen.
Kedelai (G. max)

Kedelai (G. max) merupakan tanaman semusim, yang memiliki klasifikasi 
sebagai  berikut  :Divisi:  Spermatophyta,  Sub  divisi:  Angiosspermae,  Kelas: 
Dikotiledon, Ordo: Polypetales, Famili: Leguminosae, Sub Famil: Papilionoideae, 
Genus: Glycine, Sub genus: Soja, Spesies: Glycine max

  Kedelai  memiliki  akar  tunggang yang  pada tanah gembur  akar  dapat 
mencapai 150 cm.  Pada akar kedelai terdapat bintil akar, berupa koloni bakteri R. 
japonicum, yang terbentuk sekitar 15-20 hari setelah tanam.  



III METODE PENDEKATAN
Uji Orientasi  

Uji ini dilakukan untuk  mengetahui fitotoksik buah pinang terhadap benih 
kedelai  pada  konsentrasi  tertentu.  Filtrat  pinang  diperoleh  dari  hasil  filtrasi 
bagian-bagian  pinang  seperti  sabut,  biji,  serta  biji  dan  sabut  (buah  pinang). 
Konsentrasi yang digunakan dalam uji orientasi adalah 100 g/l. Asumsinya adalah 
jika  menggunaan  konsentrasi  tinggi  tidak  bersifat  fitotoksik  maka  pada 
konsentrasi lebih rendah tidak akan bersifat fitotoksik pula. Dari hasil pengujian 
pada konsentrasi tersebut filtrat pinang tidak bersifat fitotoksik pada benih kedelai 
sehingga   uji  fitotoksik  tidak  perlu  dilakukan.  Uji  orientasi  dilakukan 
menggunakan  empat  perlakuan  yaitu  filtrat  biji,  sabut,  buah  pinang  dengan 
konsentrasi  yang  sama  sebesar  100g/l,  dan  kontrol.  Masing-masing  perlakuan 
menggunakan  tiga  ulangan.  Pengujian  dilakukan  pada  cup  plastik  berisi  50ml 
tanah. Volume filtrat yang diberikan sesuai dengan kapasitas lapang yaitu 15ml 
filtrat/50ml tanah. Kemudian benih kedelai ditanam tiga benih/cup. Pengamatan 
dilakukan dengan mengukur  bobot tanaman setelah satu minggu setelah tanam 
(MST).
Uji In vitro

Setiap  perlakuan  pada  uji  in  vitro dilakukan  pada  botol  film.  Masing-
masing perlakuan tersebut adalah biji (konsentrasi  1,25g/l;  2,5g/l;  5g/l;  7,5g/l), 
sabut (konsentrasi 1,25g/l; 2,5g/l; 5g/l; 7,5g/l), buah (konsentrasi 1,25g/l; 2,5g/l; 
5g/l;  7,5g/l),  dan  kontrol.  Masing-masing  perlakuan  menggunaka  tiga  kali 
ulangan. Dalam tiap unit perlakuan terdapat   lima ml suspensi yang terdiri dari 
1ml nematoda dan 4ml filtrat pinang. Pengamatan dilakukan dengan menghitung 
mortalitas  L2  M.  incognita pada  24  jam  dan  48  jam  setelah  perlakuan. 
Berdasarkan  penghitungan  mortalitas  L2  M.  incognita didapatkan  Lethal  
Concentration (LC)90 dengan program POLO PC.  Hasil LC90  (x)  yang diperoleh 
dari uji in vitro tersebut kemudian digunakan dalam menentukan konsentrasi pada 
uji-uji selanjutnya (uji in vivo di laboratorium dan di rumah kaca).
Uji In vivo skala laboratorium

Pada  pengujian  ini  terdapat  12  perlakuan  yaitu  filtrat  buah  dengan 
konsentrasi 1,5x; x; dan 0,5x; filtrat  biji dengan konsentrasi 1,5x; x; dan 0,5x; 
filtrat sabut dengan konsentrasi 1,5x; x; dan 0,5x (x adalah LC90 berdasar hasil uji 
in vitro); nematisida sintetis; tanaman kedelai sehat; dan kontrol.  Masing-masing 
perlakuan menggunakan tiga kali  ulangan,  setiap ulangan terdiri  dari  lima unit 
percobaan. Pengamatan dilakukan setelah 2 MST. Parameter yang diamati pada 
uji  in  vivo  ini  adalah  jumlah  puru/tanaman,  bobot  tajuk/tanaman,  dan  bobot 
akar/tanaman.  Nematoda yang diinvestasi pada uji  in vivo skala laboratorium ini 
adalah 6 ml L2  M. incognita (1 ml= 83 L2 M. incognita).
Uji In vivo skala rumah kaca

Pada  uji  ini,  perlakuan  dan  ulangan  sama  dengan  uji  in  vivo skala 
laboratorium. Pengamatan dilakukan pada 7 MST. Parameter yang diamati antara 
lain Intensitas serangan (IS) M. incognita berdasarkan jumlah puru tiap gram akar 
segar;  kepadatan  populasi  akhir  M.  incognita dihitung  berdasarkan  jumlah 
perolehan filtrasi L2 dari tanah medium tumbuh dihitung nilai faktor reproduksi 
(RF)  M. Incognita  berdasarkan kepadatan  populasi  akhir  dibagi  populasi  awal 
(yang diinfestasikan); bobot segar biomas akar; dan tajuk tanaman. Pada uji ini 



nematoda  yang  diinvestasikan  adalah  250  L2/pot  tanaman  kedelai.  Masing-
masing polybag berisi 5liter tanah. 

Pada  perlakuan tanaman  sehat  tidak  diberi  perlakuan  apapun dan  tidak 
diinfestasi  dengan  L2  M. incognita.  Pada  kontrol  diinvestasi  L2  M. incognita 
tetapi  tidak  ada  perlakuan  filtrat  pinang.  Dari  masing-masing  perlakuan  akan 
didapat bagian buah pinang yang paling efektif untuk mengendalikan NPA pada 
kedelai  serta  membandingkan  hasilnnya  dengan  pengendalian  menggunakan 
nematisida kimia (Furadan 3G) dengan bahan aktif karbofuran.

Gambar 1  Denah percobaan uji in vivo di rumah kaca
Keterangan: 
                                                                                                       S

Biru: Ulangan 1 @5 unit
Hijau: Ulangan 2 @5 unit                 T B
Kuning: Ulangan 3 @5 unit      

     U
                           Sumber Inokulum M. Incognita

1.Tanaman sehat; 2. Kontrol; 3. Nematoda sintesis; 4. Buah 1.5 x; 5. Buah x; 
6. Buah 0.5 x; 7. Biji 1.5 x; 8. Biji x; 9. Biji 0.5 x; 10. Sabut 1.5 x; 11. Sabut 
x; 12. Sabut 0.5 x.

IV PELAKSANAAN PROGRAM

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pengujian  in vitro dan in vivo skala laboratorium serta penyiapan semua 

bahan  penelitian,  kecuali  tanah  medium  tanam,  dilakukan  di  laboratorium 
Nematologi Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian 
Bogor, sedangkan pengujian in vivo filtrat buah pinang dilakukan di rumah kaca 
yang dibuat di  lahan milik  petani  di  Kampung Gunung Leutik,  Desa Benteng, 
Kecamatan Ciampea Bogor.  
Tahapan Pelaksanaan/Jadwal Faktual Pelaksanaan
(terampir)
Instrumen Pelaksanaan

Dalam peneitian kami alat dan bahan yang digunakan antara lain: 
L2 M. incognita. (berasal dari biakan murni pada tanaman kedelai di rumah kaca), 
Benih kedelai varietas Lokon, Pinang, Akuades, Pupuk P2O5,  Pupuk urea, Pupuk 
kandang,  Nematisida,  dan  Tanah. Alat  yang  digunakan:  saringan  mesh, 
beki/ember, aerator, selang aerator, dll.
Rancangan dan Realisasi Biaya
(terlampir)

              7..               8.

     6.         9.            10.            11.            12.

 
      5.         4.              3.             2.              1.
       

     
     5. 4. 3.          2.

     1.



V HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Uji Orientasi

Berdasarkan  uji  orientasi  yang  dilakukan  terhadap  benih  kedelai 
menggunakan berbagai filtrat buah, biji dan sabut pinang pada konsentrasi 100g/l 
didapatkan  hasil  berupa  rata-rata  bobot  tanaman  kedelai  setelah  1  MST pada 
masing-masing perlakuan. Rata-rata bobot tanaman kedelai yang diperoleh pada 
konsentrasi  100g/l  untuk   perlakuan   buah  pinang  sebesar  0,732g/tanaman, 
perlakuan biji sebesar 0,678g/tanaman, dan pada perlakuan sabut 0,750g/tanaman. 
Sedangkan  pada  kontrol  rata-rata  bobot  tanaman  yang  diperoleh  sebesar 
0,813g/tanaman.  Sehingga  dapat  disimpulakan  filtrat  pinang  tidak  bersifat 
fitotoksik terhadap benih kedelai.

b. Uji In vitro
Tabel  1  Mortalitas nematoda M. incognita pada beberapa konsentrasi perlakuan 

filtrat sabut, biji, dan buah pinang

Perlakua
n (g/l)

Pengamatan 24 jam

LC90
(g/l)

Jumlah 
nematoda 

yang hidup 
dalam 5ml 
campuran 

(ekor)

Jumlah 
nematoda 

yang hidup 
dalam 5ml 
campuran 

(ekor)
Biji       
1,25 40   45   
2,5 30   55  9,57
5 15   70   
7,5 10   75   
Sabut       
1,25 68   22   
2,5 25   60  13,53
5 30   55   
7,5 10   75   
Buah       
1,25 50   35   
2,5 25   60  9,75
5 15   70   
7,5 5   80   
Kontrol 55   30   
LC90 didapatkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program POLO PC.

Dari  penujian  in  vitro  didapatkan  data  LC90   yang  digunakan  dalam 
penentuanan  konsentrasi  pada  uji  selanjutnya.  LC90   yang  paling  efektif  dalam 
pengujian adalah filtrat biji karena konsentrasi untuk mematikan 90% nematoda 
paling rendah.

c.  Uji In vivo di laboratorium
Uji  in  vivo  pada  skala   laboratorium  telah  dilakukan  di  laboratorium 

Nematoda.



Tabel 2  Pengamatan Bobot akar, tajuk, tanaman, dan jumlah puru/tanaman 
Perlakuan Bobot akar 

(g/tanaman)
Bobot tajuk 
(g/tanaman)

Bobot seluruh 
tanaman (g)

Jumlah 
puru/tanaman

Tanaman sehat 0.056ef 0.232ef 0.287de 0e
Kontrol 0.127ab 0.376bcd 0.503b 12.34a

Nematisida sintetik
0.124ab 0.352bcd 0.476bc 4.80b

Buah 1,5x 0.127ab 0.416bc 0.543b 2.56d
Buah x 0.123ab 0.419bc 0.543b 5.48b
Buah 0,5x 0.087cd 0.256e 0.343d 3.92bcd
Biji 1,5x 0.080de 0.305de 0.385cd 5.08b
Biji x 0.080de 0.236ef 0.316d 3.87bcd
Biji 0,5x 0.049f 0.170f 0.219e 4.16bcd
Sabut 1,5x 0.151a 0.529a 0.679a 4.38bc
Sabut x 0.130ab 0.431b 0.560b 2.71cd
Sabut 0,5x 0.113bc 0.347cd 0.460bc 5.34b
Angka sekolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5%

Pada  pengujian  in  vivo  skala  lab  didapatkan  intensitas  serangan  yang 
ditunjukkan  pada  data  jumlah  puru/tanaman  yang  paling  rendah  terjadi  pada 
perlakuan   buah  1,5x.  walaupun  tidak  berbeda  nyata  dengan  perlakuan  buah 
0,5x, biji x, biji 0,5x, dan sabut x. tetapi rata-rata pada perlakuan ini menunjukkan 
rata-rata intensitas serangan yang paling rendah. pada data bobot akar, tajuk dan 
bobot  tanaman  keseluruhan  didapatkan  hasil  yang  beragam.  terdapat 
kecenderungan pada jumlah puru/tanaman tinggi bobot tanaman juga tinggi hal ini 
disebabkan  populasi nematoda yang tinggi merangsang pertumbuhan tanaman. 
Tetapi populasi disini belum mencapai ambang toleransi tanaman. 

Uji In vivo di rumah kaca
Uji  in vivo  di rumah kaca telah dilakukan di rumah kaca yang dibuat di 

Kecamatan  Ciampea  Bogor.  Pengamatan  dilaksanakan  pada  tanaman  kedelai 
berumur 7 MST.
Tabel 3  Pengamatan bobot akar, jumlah puru, dan populasi nematoda

Perlakuan Bobot akar (g/tanaman) Jumlah puru/tanaman

Tanaman sehat 0,69c 0d
Control 1,41ab 9,4ab
Nematisida sintetik 0,61c 8,8b
Buah 1,5x 0,83c 3,5c
Buah x 0,88c 11,5a
Buah 0,5x 0,56c 4,8c
Biji 1,5x 0,6961c 4,9c
Biji x 0,97bc 8,3b



Biji 0,5x 0,98ab 8,2b
Sabut 1,5x 0,88c 4c
Sabut x 1,55a 4,4c
Sabut 0,5x 0,79c 8,3b

Angka sekolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 5%.

Berdasakan  pengamatan  yang  dilakukan  terhadap  bobot  akar,  jumlah 
puru/tanaman, dan populasi nematoda/5liter tanah dapat dilihat bahwa bobot akar 
pada  masing-masing  perlakuan  cukup  seragam  berat  tertinggi  yaitu  pada 
perlakuan sabut x. Untuk jumlah puru/tanaman perlakuan nematisida sintetis, biji 
x, biji 0,5x, dan sabut 0,5x tidak berbeda nyata dengan jumlah puru/tanaman yang 
ada pada kontrol sedangkan perlakuan yang lain berbeda nyata dengan kontrol. 
Pada pengamatan populasi nematoda hampir semua perlakuan menunjukkan hasil 
yang sama dengan kontrol bahkan lebih tinggi dari kontrol.  Populasi nematoda 
tertinggi  terdapat  pada  perlakuan  sabut  x.  Bedasarkan  nilai  rata-rata,  populasi 
nematoda terendah terdapat pada perlakuan buah 1,5x.

Pada pengamatan  pada  tanaman  kedelai  berumur  7  MST,  pengujian 
keefektifan  filtrat  pinang  didapatkan  bagian  pinang  yang  efektif  dalam 
pengendalian nematoda puru akar yaitu  filtrat  buah pada konsentrasi  1,5x atau 
14,625g/l. hal ini dapat dilihat pada data yang diperoleh berdasarkan jumlah puru 
pertanaman walaupun tidak berbeda nyata dengan perlakuan buah  0,5x, biji 1,5x, 
sabut 1,5x, dan sabut x. tetapi pada bagian buah konsentrasi 1,5x memiliki rata-
rata jumlah puru/tanaman paling kecil diantara konsentraasi yang tidak berbeda 
nyata tersebut. Jumlah puru/ tanaman juga dapat diindikasikan sebagai intensitas 
serangan  nematoda  sehingga  buah  1,5x  memiliki  keefektifan  yang  lebih  baik 
dalam pengendalian nematoda dibandingkan bagian lain pada pengamatan kedelai 
7 MST. 
Tabel 4  Bobot tanaman pada 11 MST

Perlakuan Bobot tanaman (g)
Tanaman sehat 4,41 a
Control 4,17 a
Nematisida sintetik 2,72 ab
Buah 1,5x 1,57 b
Buah x 3,03 ab
Buah 0,5x 3,24 ab
Biji 1,5x 3,08 ab
Biji x -
Biji 0,5x 2,97 ab
Sabut 1,5x 2,34 ab
Sabut x 2,98 ab
Sabut 0,5x 2,86 ab

Pada  pengamatan  tanaman  kedelai  berumur  11  MST  menjukkan 
keragaman data sangat tinggi selain itu data  yang dapat dijelaskan oleh model 
sangatlah  rendah dan  faktor  lain  selain  perlakuan sangat  tinggi  sehingga  pada 
analisis lanjut menyebabakan perbedaan yang tidak signifikan. Keragaman data 
disebabkan  oleh  banyaknya  data  yang  hilang  dan  adanya  faktor  lain  yang 
menyebabkan tanaman mati misalnya kurangnya air dan unsure hara yang rendah. 



Hal  tersebut  menyebabkan  pengamatan  tanaman  berumur  11 MST tidak  dapat 
menunjukkan tingkat keefektifan filtrat pinang. 

VI KESIMPULAN DAN SARAN
1. Pinang  berpotensi  sebagai  nematisida  botani  dalam  mengendalikan 
nematoda puru akar (NPA) pada tanaman kedelai.
2. Bagian buah pinang yang paling efektif dimanfaatkan sebagai nematisida 
botani adalah campuran biji dan sabut (buah).
3. Pinang dapat  digunakan sebagai  nematisida  botani  yang aman terhadap 
lingkungan 
4. Populasi nematoda yang tinggi tetapi belum mencapai ambang toleransi 
tanaman akan merangsang pertumbuhan tanaman.
5. Konsentrasi  filtrat  pinang  yang  efektif  untuk  mengendalikan  nematoda 
adalah buah 1,5x yang terlihat pada pengamatan 7 MST.
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LAMPIRAN



Lampiran 1  Jadwal Faktual Pelaksanaan



Jenis Kegiatan Bulan 
Januari

Bulan 
Februari

Bulan 
Maret

Bulan 
April

Bulan
 Mei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Persiapan  alat, 
bahan,  dan 
pembuatan  Rumah 
kaca 
Penyediaan  sumber 
inokulum M.  
incognita 
(hasil  biakan  murni 
pada tanaman 
kedelai  di  green 
house)

Pembuatan  seri 
enceran  filtrat  buah, 
biji dan sabut pinang

Uji  in  vitro  dan 
pengamatan

Pengambilan  dan 
Sterilisasi Tanah
Uji  in vivo  skala lab 
dan pengamatan

Penyiapan  media 
tanam  dalam  pot, 
benih,  infestasi  L2 
M.  incognita,  dan 
Penyiraman  filtrat 
pinang
Uji  in vivo  di rumah 
kaca  dan 
Pengamatan
Perhitungan 
Intensitas  serangan 
M.incognita 
berdasarkan  jumlah 
puru tiap gram akar, 
Perhitungan 
kepadatan  populasi 
akhir  M.incognita 
pada akar dan media 
tumbuh,  perhitungan 
bobot  segar 
Biomassa,  akar,  dan 
tajuk,  perhitungan 
hasil  produksi 
kedelai
Analisis  hasil  data 
penelitian
Pembuatan  laporan 
akhir



Lampiran 2 Rincian Biaya Penelitian Bulan Februari-Mei 2010

Jenis pengeluaran Jumlah
Harga 
satuan

Jumlah 
harga

(unit) (Rp) (Rp)
A. Pembuatan   rumah   plastik 

(rumah kaca)
1 Bambu satuan batang 50 7000 350000
2 Paku satuan kg 3 14000 42000
3 Tali ijuk satuan gulung (rol) 10 12000 120000
4 Plastik filter uv satuan m2 100 10000 1000000
5 Bata merah satuan buah 200 400 80000
6 Pasir  satuan m3 0.5 120000 60000
7 Semen satuan zak `a 50 kg 2 55000 110000
8 Pita karet ban satuan gulung (rol) 10 20000 200000

9

B.  Biaya pelaksanaan penelitian

Sewa lahan (m2) 100 300 30000
10 Upah pembuatan rumah kaca (HOK) 12 30000 360000
11 Sterilisasi tanah 8 50000 400000

12
Upah  pengambilan  tanah  dan 
menggiling pinang 4 17000 68000

13 Pembantu laboratorim (minggu) 4 100000
400000

14
Upah  perawatan  tanaman  di  rumah 
kaca selama 3 bulan 1 1200000 1200000

15
Upah tenaga pembantu panen kedelai 
3 orang 1 100000 100000

16 Internet dan print 10 200000 200000

17

C.Biaya  Transportasi  dan 
konsumsi

Transportasi 1 300000 300000
18 Konsumsi 5 orang 1 321900 321900

19

D. Bahan  Penunjang PKM

Buah pinang satuan kg 10 15000 150000
20 Benih kedelai satuan kg 1 25000 25000
21 Aquades 30 liter 30 2600 78000
22 Jerigen 2 7000 14000
23 Nematisida sistesis 1 pak 1 23000 23000
24 Pupuk NPK 2 kg 2 6000 12000

25

E.  Peralatan Penunjang PKM 

Blender 1 115000 115000
26 Polibag 5 pak 5 10000 50000



27 Label 3 pak 3 3500 10500
28 Toples 2 4000 8000
29 Tissue 2 2000 4000
30 Cangkir plastik satuan buah 100 500 50000
31 Nampan plastik satuan buah 10 5000 50000
32 Gelas aqua 3 pak 3 6000 18000
33 Gunting 1 4000 4000
34 Lem 1 7000 7000
35 Plastik 10 pak 10 12000 120000
36 Hand sprayer dan gembor 2 25000 50000

37
Botol  film  untuk  menampung 
nematoda 200 1000 200000

38 Lain-lain 219600 219600

39

F. Dokumentasi

Sewa kamera  dan cetak foto 1 200000 200000
Total Pengeluaran 6700000

Lampiran 3  Analisis data

analisis ragam BOBOT AKAR 
The GLM Procedure
 Dependent Variable: bobot_akar 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 11 9.92896557 0.90263323 3.89 <.0001

Error 108 25.06703680 0.23210219   

Corrected Total 119 34.99600237    

R-Square Coeff Var Root MSE bobot_akar Mean

0.283717 53.38860 0.481770 0.902383

analisis ragam BOBOT AKAR 
The GLM Procedure

 Duncan's Multiple Range Test for bobot_akar
Note: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha 0.05

Error Degrees of Freedom 108

Error Mean Square 0.232102



Number 
of Means

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Critical 
Range

.4271 .4495 .4643 .4752 .4837 .4905 .4962 .5010 .5051 .5087 .5119

Means with the same letter are
not significantly different.

Duncan Grouping Mean N Treat

 A 1.5450 10 sabut_X

 A    

B A 1.4144 10 Kontrol

B     

B C 0.9779 10 biji_0.5

B C    

B C 0.9657 10 biji_X

 C    

 C 0.8750 10 buah_X

 C    

 C 0.8739 10 sabut_1.

 C    

 C 0.8313 10 buah_1.5

 C    

 C 0.7856 10 sabut_0.

 C    

 C 0.6961 10 biji_1.5

 C    

 C 0.6901 10 tanaman_

 C    

 C 0.6093 10 Nematisi

 C    



Means with the same letter are
not significantly different.

Duncan Grouping Mean N Treat

 C 0.5643 10 buah_0.5

analisis ragam jumlah puru
The GLM Procedure

Class Level Information

Class Levels Values

treat 12 biji_0.5 biji_1.5 biji_X buah_0.5 buah_1.5 buah_X kontrol nematisi sabut_0. sabut_1. 
sabut_X tanaman_

Analisis ragam jumlah puru
The GLM Procedure 
Dependent Variable: jumlah_puru 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 11 1151.291667 104.662879 15.93 <.0001

Error 108 709.700000 6.571296   

Corrected Total 119 1860.991667    

R-Square Coeff Var Root MSE jumlah_puru Mean

0.618644 40.42240 2.563454 6.341667

The GLM Procedure
Duncan's Multiple Range Test for jumlah_puru

Alpha 0.05

Error Degrees of Freedom 108

Error Mean Square 6.571296

Number 
of Means

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Critical 
Range

2.272 2.392 2.471 2.529 2.574 2.610 2.640 2.666 2.688 2.707 2.724

Means with the same letter are
not significantly different.

Duncan Grouping Mean N Treat

 A 11.500 10 buah_X



Means with the same letter are
not significantly different.

Duncan Grouping Mean N Treat

 A    

B A 9.400 10 Kontrol

B     

B  8.800 10 Nematisi

B     

B  8.300 10 sabut_0.

B     

B  8.300 10 biji_X

B  8.200 10 biji_0.5

 C 4.900 10 biji_1.5

 C 4.800 10 buah_0.5

 C 4.400 10 sabut_X

 C 4.000 10 sabut_1.

 C    

analisis ragam RAL bobot tanaman

The GLM Procedure

Class Level Information

Class Levels Values

perlakuan 11 bh1 bh2 bh3 bj1 bj3 c ns sb1 sb2 sb3 ts

Number of Observations Read 55

Number of Observations Used 55

analisis ragam RAL bobot tanaman

The GLM Procedure
 

Dependent Variable: respon 



Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 10 29.8462942 2.9846294 1.53 0.1628

Error 44 86.1110235 1.9570687   

Corrected Total 54 115.9573177    

R-Square Coeff Var Root MSE respon Mean

0.257390 46.01797 1.398953 3.040014

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F

perlakuan 10 29.84629416 2.98462942 1.53 0.1628

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

perlakuan 10 29.84629416 2.98462942 1.53 0.1628

analisis ragam RAL bobot tanaman

The GLM Procedure
 

Duncan's Multiple Range Test for respon

Note: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha 0.05

Error Degrees of Freedom 44

Error Mean Square 1.957069

Number of 
Means

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Critical 
Range

1.783 1.875 1.935 1.979 2.012 2.039 2.061 2.079 2.094 2.107

Means with the same letter
are not significantly different.

Duncan Grouping Mean N perlakuan

 A 4.4131 5 T sehat



Means with the same letter
are not significantly different.

Duncan Grouping Mean N perlakuan

 A 4.1742 5 Control

B A 3.2468 5 Buah 0,5x

B A 3.0841 5 Biji 1,5x

B A 3.0397 5 Bbuah x

B A 2.9895 5 Sabuy x

B A 2.9737 5 Biji 0,5 x

B A 2.8609 5 Sabut 0,5 x

B A 2.7324 5 Ns

B A 2.3490 5 Sabut 1,5x

B  1.5766 5 Buah 1,5x

Dokumentasi Kegiatan



Gambar  1   Lokasi  percobaan  di  rumah  kaca  Gunung  Leutik,  Desa  Benteng, 

Ciampea, Bogor



Gambar 2  Percobaan In vivo di laboratorium 

Gambar 3  Percobaan In vivo rumah kaca 

Gambar 4  Pemisahan tanaman dengan media tanah (di rumah kaca)



   

Gambar 5  Hasil pemisahan bahan tanaman dan media tanah

Gambar 6  Nematoda yang teramati hasil ekstraksi tanah pada uji in vivo di rumah 

kaca




