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PENDAHULUAN 

 

 

Bawang merah (Allium cepa) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

sangat dibutuhkan oleh manusia. Budidaya tanaman bawang merah sering kali 

menghadapi beberapa permasalahan. Menurut Suastika et al. (2006 dalam Haryati dan 

Agus Nurawan, 2009) permasalahan budidaya bawang merah yang dijumpai antara lain : 

1) ketersediaan benih bermutu belum mencukupi secara tepat waktu, jumlah, dan mutu, 

2) teknik budi daya yang baik dan benar belum diterapkan secara optimal, 3) sarana dan 

prasarana masih terbatas, 4) kelembagaan usaha di tingkat petani belum dapat 

mendukung usaha budi daya, 5) skala usaha relatif kecil akibat sempitnya kepemilikan 

lahan dan lemahnya permodalan, 6) produktivitas mengalami penurunan, 7) harga 

berfluktuasi dan masih dikuasai oleh tengkulak, dan 8) serangan organisme pengganggu 

tanaman (OPT) makin bertambah. 

Sasmito (2010 dalam Nelly, N., dkk., 2015) menyatakan bahwa jenis hama yang sering 

dijumpai dan merupakan hama penting pada bawang merah yaitu ulat bawang 

(Spodoptera exigua). Hal ini terjadi karena tanaman bawang merah merupakan inang 

utama Spodoptera exigua.  Negara (2003 dalam  Sumampouw, B.S., 2012) dan 

Rukmana dan Sugandi (1997 dalam Rusli, dkk, 2010) menyatakan bahwa hama Spodoptera 

exigua menyerang pertanaman bawang merah sejak fase vegetatif sampai saat panen dan pada 

saat serangan berat dapat menyebabkan kerugian hingga 100%. 

Pengendalian hama Spodoptera exigua dengan sistem Pengendalian Hama 

Terpadu, dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengamatan, pengambilan 

keputusan, dan tindakan pengendalian dengan memperhatikan keamanan bagi manusia 

serta lingkungan hidup secara berkesinambungan. Pemantauan dan pengamatan 

dilakukan terhadap perkembangan ulat bawang itu sendiri dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Pengambikan keputusan dilakukan berdasarkan hasil analisis data 

pemantauan dan pengamatan. Keputusan yang diambil dapat berupa diteruskannya 

tindakan pemantauan dan pengamatan atau dilakukannya tindakan pengendalian. 

Pemantauan dan pengamatan dilanjutkan jika populasi dan atau tingkat serangan hama 



tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis. Pengendalian dilakukan jika populasi 

dan atau tingkat serangan hama dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis (Udiarto, 

B.K., dkk., (2005).  

Prinsip pengendalian hama tanaman secara terpadu yang dikembangkan oleh 

manusia dewasa ini pada prinsipnya adalah menekan jumlah populasi hama yang 

menyerang tanaman sampai pada tingkat populasi yang tidak merugikan. Komponen 

pengendalian hama yang dapat di terapkan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain 

pengendalian hayati, pengendalian secara fisik dan mekanik, pengendalian secara kultur 

teknis dan pengendalian secara kimiawi (Nurhayati, 2011). 

 

  



TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tanaman Bawang Merah (Allium cepa) 

 

Bawang merah, yang lebih dikenal dengan nama brambang (Jawa) dan bawang 

beureum (Sunda), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut shallot. Bawang merah 

berasal dari Asia/Mediterania. Bawang merah dibedakan atas bawang merah, bawang 

merah shallot, dan bawang bakung. Ketiga macam bawang merah ini berasal dari daerah 

tropika di Asia. Bentuk umbi bawang merah shallot (brambang) lebih kecil dari bawang 

merah yang lain. 

Di Indonesia, Pulau Jawa merupakan daerah sentra produksi dan pengembangan 

bawang merah dataran rendah. Sentra penanaman di Jawa Timur antara lain : Malang, 

Nganjuk, Probolinggo, dan Kediri. Di Jawa Tengah antara lain : Tegal, Brebes dan 

Wates. Sedangkan di Jawa Barat antara lain : Majalengka, Kuningan dan Cirebon. 

Daerah di luar Jawa yang merupakan sentra bawang merah adalah Samosir (Sumatra 

utara) dan Lombok Timur. 

Gambar 1. Bawang Merah 

 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  



Kelas  : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas : Liliidae 

Ordo  : Liliales 

Famili  : Liliaceae (suku bawang-bawangan) 

Genus  : Allium 

Spesies : Allium cepa  

Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu 

komoditas sayuran dataran rendah, berasal dari Syria dan telah dibudidayakan semenjak 

5.000 tahun yang lalu. Bawang merah merupakan tanaman semusim yang memiliki 

umbi yang berlapis, berakar serabut, dengan daun berbentuk silinder berongga. Umbi 

bawang merah terbentuk dari pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang yang 

berubah bentuk dan fungsi, membesar dan membentuk umbi. Umbi terbentuk dari 

lapisan-lapisan daun yang membesar dan bersatu. Tanaman ini dapat ditanam di daratan 

rendah sampai daratan tinggi yang tidak lebih dari 1200 m dpl. Di daratan tinggi 

umbinya lebih kecil dibanding daratan rendah. 

Kegunaan utama bawang merah adalah sebagai bumbu masak. Meskipun bukan 

merupakan kebutuhan pokok, bawang merah cenderung selalu dibutuhkan sebagai 

pelengkap bumbu masak sehari-hari. Kegunaan lainnya adalah sebagai obat tradisional 

(sebagai kompres penurun panas, diabetes, penurun kadar gula dan kolesterol darah, 

mencegah penebalan dan pengerasan pembuluh darah dan maag) karena kandungan 

senyawa allin dan allisin yang bersifat bakterisida (Rahayu, 2008). 

Menurut Wibowo (2008) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha 

budidaya bawang merah antara lain adalah : 

1) Syarat Tumbuh Bawang Merah 

Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan, berstruktur remah, 

dan bertekstur sedang sampai liat. Jenis tanah Alluvial, Glei Humus atau Latosol, pH 

5.6 - 6.5. Tanaman bawang merah memerlukan udara hangat untuk pertumbuhannya (25 

s/d 32oC), curah hujan 300 sampai 2.500 mm pertahun, ketinggian 0-400 mdpl, dan 

kelembaban 50-70 %. 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Allium


2) Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan lapisan tanah 

yang gembur, memperbaiki drainase dan aerasi tanah, meratakan permukaan tanah, dan 

mengendalikan gulma. Tanah dibajak atau dicangkul dengan kedalaman 20 cm, 

kemudian dibuat bedengan selebar 120 - 175 cm, tinggi 25 - 30 cm, serta panjang sesuai 

disesuaikan dengan kondisi lahan. Saluran drainase dibuat dengan lebar 40 - 50 cm dan 

kedalaman 50 - 60 cm. Apabila pH tanah kurang dari 5,6 diberi Dolomit dengan dosis 

+ 1,5 ton/ha disebarkan di atas bedengan dan diaduk rata dengan tanah lalu biarkan 2 

minggu. Untuk mencegah serangan penyakit layu taburkan GLIO 100 gr (1 bungkus 

GLIO) dicampur 25-50 kg pupuk kandang matang, diamkan 1 minggu lalu taburkan 

merata di atas bedengan. 

3) Penyediaan Bibit 

Pada umumnya perbanyakan bawang merah dilakukan dengan menggunakan 

umbi sebagai bibit. Kualitas umbi bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tinggi rendahnya hasil produksi bawang merah. Umbi yang baik untuk bibit harus 

berasal dari tanaman yang cukup tua yaitu berumur 70 - 80 hari setelah tanam, dengan 

ukuran sedang (beratnya 5 - 10 gram, diameter 1,5 - 1,8 cm). Umbi bibit tersebut harus 

terlihat segar dan sehat, tidak keriput, dan warnanya cerah. Umbi bibit telah siap tanam 

apabila telah disimpan 2 - 4 bulan sejak dipanen dan tunasnya sudah sampai ke ujung 

umbi. 

4) Penanaman dan Pemberian Pupuk Dasar 

Setelah tanah selesai diolah selanjutnya dilakukan kegiatan pemupukan. Pupuk 

dasar yang digunakan adalah pupuk organik yang sudah matang seperti pupuk kandang 

sapi dengan dosis 10-20 ton/ha atau pupuk kandang ayam dengan dosis 5-6 ton/ha, atau 

kompos dengan dosis 4-5 ton/ha. Selain itu pupuk P (SP-36) dengan dosis 200-250 

kg/ha diberikan 2-3 hari sebelum penanaman. 

Umbi bibit ditanam dengan jarak 10 cm x 20 cm atau 15 cm x 15 cm. Lobang 

tanaman dibuat setinggi umbi dengan menggunakan alat penugal. Umbi bawang merah 

dimasukkan ke dalam lobang tanaman dengan gerakan seperti memutar sekrup, hingga 



ujung umbi tampak rata dengan permukaan tanah. Setelah tanam dilakukan penyiraman 

dengan menggunakan embrat yang halus. 

5) Pemupukan Susulan 

Pemupukan susulan dilakukan pada umur 10-15 hari dan umur 30-35 hari setelah 

tanam. Jenis dan dosis pupuk yang diberikan adalah : Urea 75-100 kg/ha, ZA 150-250 

kg/ha, Kcl 75-100 kg/ha. Pupuk diaduk rata dan diberikan di sepanjang garitan tanaman. 

6) Pengairan 

Tanaman bawang membutuhkan air yang cukup dalam pertumbuhannya. 

Penyiraman pada musim kemarau dilakukan 1 kali dalam sehari pada pagi hari atau sore, 

sejak tanam sampai menjelang panen. 

7) Menyiangan dan Pembumbunan 

Menyiang dilakukan sesuai dengan kondisi gulma, minimal dilakukan dua 

kali/musim, yaitu menjelang dilakukannya pemupukan susulan. Kegiatan membumbun 

dilakukan saat tanaman umur 30 dan 45 hari setelah tanam atau disesuaikan dengan 

kondisi umbi sampai muncul ke permukaan tanah. 

8) Pengendalian Hama dan Penyakit 

Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman bawang merah adalah ulat 

tanah, ulat daun, ulat grayak, kutu daun, nematoda akar, bercak ungu alternaria, embun 

tepung, busuk leher batang, otomatis/ antraknose, busuk Umbi, layu fusarium dan busuk 

basah. 

9) Panen dan Pasca Panen  

Bawang merah dipanen apabila umurnya sudah cukup tua, biasanya pada umur 

60-70 hari setelah tanam. Tanaman bawang merah dipanen setelah terlihat tanda-tanda 

60-70% daun telah rebah atau leher batang lunak, sedangkan untuk bibit kerebahan daun 

lebih dari 90%. Panen dilakukan waktu udara cerah. Pada waktu panen, bawang merah 

diikat dalam ikatan-ikatan kecil (1-1.5 kg/ikat), kemudian dijemur selama 5-7 hari). 

Setelah kering (penjemuran 5-7 hari), 3-4 ikatan bawang merah diikat menjadi satu, 

kemudian bawang dijemur dengan posisi penjemuran bagian umbi di atas selama 3-4 

hari. Pada penjemuran tahap kedua dilakukan pembersihan umbi bawang dari tanah dan 



kotoran. Bila sudah cukup kering (kadar air kurang lebih 85 %), umbi bawang merah 

siap dipasarkan atau disimpan di gudang. 

10) Kriteria Kualitas Bawang Merah 

Kriteria kualitas bawang merah yang dikehendaki oleh konsumen rumah tangga 

adalah : umbi berukuran besar, bentuk umbi bulat, warna kulit merah keunguan, dan 

umbi kering askip. Sedangkan konsumen luar (untuk ekspor) yang dikehendaki adalah 

: umbi berukuran besar, bentuk umbi bulat, wana kulit merah muda, dan umbi kering 

lokal. 

 

 

B. Hama Ulat Bawang (Spodoptera exigua) 

 

Jenis hama yang sering dijumpai pada bawang merah yaitu ulat bawang 

(Spodoptera exigua). Bawang merah merupakan inang utama Spodoptera 

exigua.  Kehilangan hasil akibat serangan hama ini dapat mencapai 57% karena serangan 

hama ini dapat terjadi sejak fase pertumbuhan awal sampai dengan fase pematangan 

umbi,  bahkan bisa mengakibatkan gagal panen terutama di musim kemarau apabila 

pengendalian tidak dilakukan pengendalian yang sesegera mungkin.  

Serangga dewasa merupakan ngengat dengan sayap depan berwarna kelabu gelap 

dan sayap belakang berwarna agak putih. Imago betina meletakkan telur secara 

berkelompok pada ujung daun. Satu kelompok biasanya berjumlah 50 – 150 butir telur. 

Seekor betina mampu menghasilkan telur rata-rata 1.000 butir. Telur dilapisi oleh bulu-

bulu putih yang berasal dari sisik tubuh induknya. Telur berwarna putih, berbentuk 

bulat atau bulat telur (lonjong) dengan ukuran sekitar 0,5 mm. Telur menetas dalam 

waktu 3 hari. Larva S. exigua berukuran panjang 2,5 cm dengan warna yang bervariasi. 

Ketika masih muda, larva berwarna hijau muda dan jika sudah tua berwarna hijau 

kecoklatan gelap dengan garis kekuningan-kuningan (Gambar 1).  

 

 

 

 



Gambar 2. Telur, larva dan imago S. exigua (Foto: Kawana) 

 

 

 

Gambar 3. Ulat Bawang 

 

Lama hidup larva 10 hari. Pupa dibentuk pada permukaan tanah, berwarna coklat terang 

dengan ukuran 15 – 20 mm. Lama hidup pupa berkisar antara 6 – 7 hari (Fye and Mc 

Ada, 1972). Siklus hidup dari telur sampai imago adalah 3 – 4 minggu. Larva S. exigua 

mempunyai sifat polifag (pemakan segala). Gejala serangan yang ditimbulkan oleh ulat 

bawang ditandai oleh adanya lubang-lubang pada daun mulai dari tepi daun permukaan 

atas atau bawah (Gambar 4).  

 



 
 

Gambar 4. Gejala serangan S. exigua pada tanaman bawang merah 

(Foto : Setiawati) 

 

   

Rentangan sayap ngengat Spodoptera exigua Hbn. yang termasuk dalam famili 

Noctuidae dan berordo Lepidoptera ini memiliki panjang antara 25– 30 mm.  Sayapnya 

depan berwarna coklat tua dengan garis-garis yang kurang tegas dan terdapat pula 

bintik-bintik hitam.  Sayap belakang berwarna keputih-putihan dan tepinya bergaris-

garis hitam.  Ngengat betina ini mulai bertelur pada umur 2 – 10 hari. 

Telur berbentuk bulat sampai bulat panjang, diletakkan oleh induknya dalam 

bentuk kelompok pada permukaan daun atau batang dan tertutup oleh bulu-bulu atau 

sisik dari induknya. Tiap kelompok telur maksimum terdapat 80 butir.  Jumlah telur 

yang dihasilkan oleh seekor ngengat betina sekitar 500 – 600 butir.  Setelah 2 hari telur-

telur ini menetas menjadi larva. 

Larva atau ulat muda berwarna hijau dengan garis-garis hitam pada 

punggungnya.  Ulat tua mempunyai beberapa variasi warna, yaitu hijau, coklat muda 

dan hitam kecoklatan.  Ulat yang hidup di dataran tinggi umumnya berwarna coklat. 

Stadium ulat terdiri dari 5 instar.  Instar pertama panjangnya sekitar 1,2 – 1,5 

mm, instar kedua sampai instar terakhir antara 1,5 – 19 mm.  Setelah instar terakhir ulat 

merayap atau menjatuhkan diri ke tanah untuk berkepompong.  Ulat lebih aktif pada 

malam hari.  Stadium larva berlangsung selama 8 – 10 hari. 

Pupa berwarna coklat muda dengan panjang 9 – 11 mm, tanpa rumah pupa.  Pupa 

berada di dalam tanah dengan kedalaman + 1 cm, dan sering dijumpai juga pada pangkal 



batang, terlindung di bawah daun kering, atau di bawah partikel tanah.  Pupa 

memerlukan waktu 5 hari untuk berkembang menjadi ngengat. 

 

C. Pengaruh Hama Ulat Bawang (Spodoptera exigua) Pada Tanaman 

Bawang Merah (Allium cepa) 

 

Tanaman bawang merah merupakan salah satu inang utama Spodoptera exigua. 

Tanaman lain yang juga dapat menjadi tanaman inang  Spodoptera exigua adalah 

tanaman padi, terutama tanaman padi yang ditanam pada dataran tinggi. Selain itu 

Spodoptera exigua juga dapat meyerang tanaman tomat, lombok, tembakau, orok-orok, 

kapri, jagung dan sayuran lainnya (Sasmito, 2010 dalam Nelly, N., dkk., 2015). 

Ulat grayak (Spodoptera spp). dikenal sebagai hama yang polifag dan banyak 

jenisnya. Hama ini disebut sebagai ulat grayak karena serangannya mendadak atau 

secara tiba-tiba dan menyerang dalam jumlah yang banyak. Spodoptera exigua 

merupakan salah satu jenis ulat grayak yang menjadi kendala utama dalam budidaya 

bawang merah. Menurut Sastrosiswojo dan Rubiati (2001) ulat grayak (S. exigua) 

seringkali berstatus sebagai hama utama pada tanaman bawang merah. Biaya yang 

dikeluarkan untuk pengendalian hama dan penyakit mencapai 30-50 % dari total biaya 

produksi dan setengahnya untuk pembelian pestisida (Moekasan, 2002). 

Serangan S. exigua dijumpai hampir disetiap fase pertumbuhan tanaman bawang 

merah. Pada fase awal pertumbuhan biasanya dijumpai kelompok telur dan stadia awal. 

Populasinya akan terus meningkat mulai umur tanaman dua minggu dan mencapai 

puncaknya pada tanaman umur 4-7 minggu (Sutarya, 1996). Moekasan (1996) 

menyatakan populasi hama S. exigua meningkat pada minggu kedua setelah tanam dan 

mencapai puncaknya pada minggu keempat atau kelima setelah tanam. 

Ngengat S. exigua meletakkan telur secara berkelompok pada malam hari. Telur 

ditutupi oleh rambut dan sisik-sisik halus yang berasal dari tubuhnya. 

Gejala serangan :  



 Dimulai dari ujung daun, ulat memakan jaringan tanaman bagian dalam 

sehingga yang tertinggal hanya jaringan epidermis saja.  

 Daun akan berwarna kecoklatan dan pada tahap selanjutnya daun akan mati dan 

akhirnya tanaman juga akan mati. 

Kerugian yang ditimbulkan akibat serangan S. exigua pada bawang merah 

beragam. Menurut Koestomi dan Sastrowardojo (1991 dalam Moekasan, 1994) 

kehilangan hasil panen bawang merah akibat S. exigua berkisar 45-47%. Menurut 

Setiawati (1996 dalam Moekasan, 2002) kepadatan tiga dan lima larva S. exigua pada 

tiap rumpun tanaman bawang merah dapat menyebabkan kehilangan hasil masing-

masing sebesar 32 dan 42 %. Pada tanaman bawang merah yang berumur 49 hari, 

serangannya dapat mencapai 62,98% dengan rata-rata populasi larva 11,52 ekor/ 

rumpun (Sutarya, 1996) dengan demikian kehilangan hasil berkisar antara 46,56 – 

56,94% (Dibyantoro,1996 dalam Sutarya 1996) jika tanaman bawang merah mendapat 

serangan yang relatif berat pada awal fase pembentukan umbi, maka resiko kegagalan 

panen akan lebih besar (Moekasan, 1994) 

 

 

D. Pengaruh Faktor Iklim Terhadap Penyebaran Dan Kehidupan 

Hama Ulat Bawang (Spodoptera exigua) 

 

Lingkungan merupakan faktor yang paling dominan dalam menetukan 

kehidupan suatu makhluk hidup. Kondisi lingkungan khususnya iklim yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan ulat bawang (Spodoptera exigua) tentunya tidak 

berbeda jauh dengan tanaman inangnya yaitu bawang merah. Kehidupan serangga 

sangat erat hubungan dengan keadaan lingkungan dan serangga memiliki cara hidup 

tersendiri berbeda-beda menurut jenisnya. Menurut Smith (1987 dalam Sutarya 1996), 

bahwa lamanya daur hidup ulat bawang ini sangat tergantung dari temperature. 

Temperatur yang tinggi akan memperpendek stadium larva, pupa dan imago. Dengan 

demikian, daur hidup ulat bawang ini di dataran tinggi memerlukan waktu yang relative 

lama di bandingkan dataran rendah. Suhu optimum yang di butuhkan oleh serangga ini 



adalah 28C (Hill, 1983). Faktor iklim yang berperan dalam berbagai aspek kehidupan 

ulat bawang antara lain suhu dan ketinggian tempat, angin, curah hujan, Intensitas sinar 

matahari, dan kelembaban.  

Suhu dan Ketinggian Tempat 

Oleh karena itu, dataran rendah yang meiliki merupakan tempat cocok untuk 

membudidayakan tanaman bawang merah/brambang (shallot) merupakan tempat yang 

cocok juga untuk pertumbuhan hama ulat bawang . Ketinggian tempat terbaik untuk 

tanaman bawang merah adalah 800-1000 m dpl. Ketinggian suatu daerah berkaitan erat 

dengan suhu udara. Semakin tinggi letak suatu daerah dari permukaan laut, suhu udara 

makin rendah. Sementara itu, seperti dengan ulat bawang pertumbuhan tanaman juga 

dipengaruhi oleh suhu udara. Bawang merah sangat cocok ditanam di daerah dengan 

suhu udara yang hangat-hangat panas, kering dan cerah. Bawang merah yang ditanam 

di daerah dengan suhu udara rendah dan dingin pertumbuhannya terhambat. Suhu udara 

yang ideal untuk tanaman bawang merah antara 25-30oC dan suhu ideal untuk tanaman 

bawang merah ini juga merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan ualat bawang, 

sehingga ulat bawang mengalami pertumbuhan dan kehidupan yang baik karena 

didukung faktor iklim dan makanan yang baik.  

Angin 

Angin merupakan faktor iklim yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ulat bawang . Penyebaran telur-telur ulat bawang  juga dilakukan oleh angin.  

Curah Hujan 

Fase kehidupan ulat bawang sangat rentan terhadap curah hujan tinggi. Curah 

hujan yang sesuai untuk pertumbuhan ulat bawang adalah antara 300-2500 mm/tahun.  

Intensitas Sinar Matahari 

Intensitas sinar matahari penuh lebih dari 14 jam/hari. Ulat bawang yang hidup 

di daerah yang tidak cukup mendapatkan sinar matahari, tempat yang teduh, sering 

berkabut atau terlindung pepohonan akan memperpendek stadium larva, pupa dan 

imago. Dengan demikian, daur hidup ulat bawang ini di tempat yang tidak cukup sinar 

matahari memerlukan waktu yang relative. 



Kelembaban udara 

Kelembaban udara nisbi antara 80-90 % merupakan kisaran kelembaban yang 

optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan ulat bawang. 

 

 

  



PEMBAHASAN 

 

 

A. Prinsip–Prinsip Pengendalian OPT pada Tanaman Bawang Merah 

 

Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT, melalui kegiatan pemantauan 

dan pengamatan, pengambilan keputusan, dan tindakan pengendalian dengan 

memperhatikan keamanan bagi manusia serta lingkungan hidup secara 

berkesinambungan. Pemantauan dan pengamatan dilakukan terhadap perkembangan 

OPT dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.  

Pengambikan keputusan dilakukan berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan 

pengamatan. Keputusan dapat berupa : diteruskannya pemantauan dan pengamatan, atau 

tindakan pengendalian. Pemantauan dan pengamatan dilanjutkan jika populasi dan atau 

tingkat serangan OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis. Pengendalian 

dilakukan jika populasi dan atau tingkat serangan OPT dapat menimbulkan kerugian 

secara ekonomis. 

 

 

B. Persyaratan Tindakan Pengendalian OPT 

 

Tindakan pengendalian hama terpadu yang dilakukan di lapang memperhatikan 

beberapa aspek, diantaranya adalah aspek teknis, aspek ekonomis, aspek sosial dan 

aspek ekologis. 

1) Aspek Teknis  

Aspek teknis meliputi perpaduan cara-cara pengendalian yang serasi, selaras dan 

seimbang sehingga dapat menekan populasi OPT dan atau tingkat serangan OPT sampai 

batas tidak merugikan. Cara pengendalian terdiri atas cara pengendalian kultur teknis, 

fisik, mekanik, biologis, dan genetik. Dalam penerapan PHT pengendalian hayati 



merupakan faktor utama. Pestisida digunakan hanya jika diperlukan, yaitu jika populasi 

hama atau kerusakan tanaman telah mencapai ambang yang merugikan. 

2) Aspek Ekonomis  

Dalam penerapan PHT, biaya pengendalian diusahakan seekonomis mungkin tetapi 

memberi manfaat yang optimal.  

3) Aspek Ekologis/ Lingkungan  

Teknologi PHT dirancang untuk tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak 

mengganggu kehidupan musuh alami dan organisme bukan sasaran. Selain itu juga tidak 

menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya hayati dan tidak meninggalkan 

residu pestisida pada lingkungan dan hasil panen.  

4) Aspek Sosial  

Teknologi PHT harus sesuai dengan kondisi sosial, budaya, agama dan tingkat 

pendidikan masyarakat. 

 

 

C. Komponen-Komponen Teknologi PHT Bawang Merah 

 

1) Pengendalian Secara Kultur Teknis  

Metode pengendalian serangga hama secara kultur teknis dilakukan dengan 

memodifikasi kegiatan pertanian agar lingkungan pertanian menjadi tidak 

menguntungkan bagi perkembangan hama. Usaha-usaha tersebut mencakup sanitasi, 

pengolahan tanah, pergiliran tanaman, pemupukan berimbang, penggunaan mulsa, 

penggunaan tanaman perangkap 

Penggunaan varietas tahan  

Penggunaan varietas tahan merupakan salah satu upaya pengendalian hama yang dapat 

dilakukan. Tanaman-tanaman yang memiliki gen- gen tertentu yang menyebabkan 

tanaman resisten ataupun tidak disukai oleh ulat bawang. Varietas Kuning, Bima dan 



Sumenep merupakan varietas bawang merah yang mempunyai ketahanan terhadap 

hama S. exigua. 

 

Pemilihan bibit  

Penggunaan bibit umbi yang berasal dari tanaman sehat, kompak (tidak keropos) tidak 

luka/kulit tidak terkelupas, warnanya mengkilat akan membantu menekan pertumbuhan 

dan perkembangan hama ulat bawang. Bibit yang sehat juga memungkinkan tanaman 

tumbuh dan berkembang dengan baik pula. 

 

Pengolahan tanah yang baik  

Pengolahan tanah selain bertujuan untuk menyediakan media tumbuh tanaman yang 

baik, juga membantu mengurangi pertumbuhan dan perkembangan hama khususnya 

yang berada di dalam tanah, baik yang masih berbentuk telur maupun hama dewasa.  

 

Pemupukan berimbang  

Penggunaan pupuk N yang berlebih dapat mengakibatkan tanaman menjadi sukulen 

karena bertambahnya ukuran sel dengan dinding sel yang tipis, sehingga mudah 

terserang OPT (Suryaningsih dan Asandhi 1992). Pupuk kandang sapi (15-20 t/ha) atau 

kotoran ayam (5-6 t/ha) atau kompos (2,5-5 t/ha). Pupuk buatan : TSP (120-200 kg/ha, 

Urea (150-200 kg/ha), ZA (300-500 kg/ha) dan KCl (150-200 kg/ha).  

 

Sanitasi  

Pengambilan dan pemusnahan bagian dan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi.  

 

Penyiraman  

Penyiraman yang baik, 1-2 kali tiap hari. Penyiraman dengan air (bersih) setelah turun 

hujan pada siang hari dilakukan untuk membersihkan konidia yang menempel pada 

tanaman bawang merah.  

 



Pemasangan perangkap   

Perangkap feromonoid seks dipasang sebanyak 50 buah/ha untuk menangkap ngengat 

S. exigua (Gambar 5). Perangkap likat warna kuning dipasang segera setelah tanaman 

bawang merah tumbuh. Jumlah perangkap yang dibutuhkan adalah sebanyak 40 buah/ 

ha (Gambar 6). 

  

 
Gambar 5 . Perangkap feromonoid seks (Foto : Setiawati) 

 

 
Gambar 6. Perangkap likat warna kuning dan perangkap berjalan 

(Foto : Nasikin) 

 

 
Pemasangan perangkap lampu  

Perangkap lampu neon (TL 10 watt) dengan waktu nyala mulai pukul 18.00 sampai 

dengan 24.00 paling efisien dan efektif untuk menangkap imago dan menekan 

serangan S. exigua pada bawang merah. Daya penekanan terhadap tingkat 

kerusakan mencapai 74 – 81%.  



 
Gambar 7 . Beberapa jenis lampu perangkap  

(Foto : Setiawati) 

 

 
Gambar 8. Penggunaan lampu perangkap pada tanaman bawang merah  

(Foto : Setiawati)  
 

Jika imago betina mempunyai kemampuan bertelur sebanyak 600 butir dengan daya 

tetas 30-40%, dan diasumsikan perbandingan jantan-betina 50% dari imago yang 

tertangkap, maka dapat dikatakan bahwa perangkap lampu neon (TL 10 watt) dapat 

menekan populasi larva S. exigua sebanyak 124,53/2 x 600 x 35% = 1.075,65 

larva/minggu. Penerapan penggunaan lampu perangkap di Kabupaten Nganjuk, 

Jawa Timur pada luasan 1 ha digunakan 30 titik lampu dengan jarak pemasangan 

20 m x 15 m. Waktu pemasangan dan penyalaan lampu 1 minggu sebelum tanam 

sampai dengan menjelang panen (60 hari). Lampu dinyalakan mulai pukul 17.00 – 

06.00 WIB. Tinggi pemasangan lampu antara 10 – 15 cm di atas bak perangkap, 

sedangkan mulut bak perangkap tidak boleh lebih dari 40 cm di atas pucuk tanaman 

bawang merah.  

 

 



Penggunaan sungkup  

 

Penggunaan sungkup kain kasa dapat menekan populasi telur dan larva serta 

intensitas kerusakan tanaman serta secara tidak langsung juga mampu 

meningkatkan jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah umbi 

bawang merah. Kelambu kasa plastik tahan sampai dengan 6 – 8 musim tanam.  

 

Tabel 1. Hasil analisis usahatani bawang merah dengan menggunakan lampu 

perangkap. Nganjuk, 2004 
  

No Uraian Perangkap lampu 
(PLN)  

Tanpa lampu  

1  
2  

Biaya pemasangan lampu 30 titik @ Rp. 
35.000 (lampu neon, kayu, paku, kabel, 
rekening listrik  
Pengendalian dengan insektisida  
− Pada daerah dipasangi lampu: 2 kali 
penyemprotan  
− Pada daerah tidak dipasangi lampu : 20 
kali penyemprotan  
 

1.050.000  
600.000  

---  
6.000.000  

Total biaya  1.650.000  6.000.000  

3  Produksi (riil, kering sawah)  
− Pakai lampu (24.000 kg @ Rp 2.200)  
− Tanpa lampu (23.000 kg @ Rp 2.200)  
 

52.800.000  50.600.000  

4  Pendapatan petani  
(belum termasuk biaya usaha tani yang 
jumlahnya sama besar antara daerah 
dipasang lampu dan tanpa lampu)  

51.150.000  44.600.000  

Perbedaan 
keuntungan  

6.550.000  

Sumber : Anonim (2005)  
 

 
Gambar 9. Penggunaan sungkup untuk mengendalikan S. exigua  

(Foto : Setiawati) 

 

 



Tabel 2. Pengaruh penerapan beberapa cara pengendalian S. exigua terhadap 

beberapa peubah biologi S. exigua dan agronomi tanaman bawang 

merah 

No Jenis Peubah A  B  C  D  

1.  Populasi kelompok telur per rumpun 
tanaman  

0,24 a  0,17 b  0,17 bc  0,00 d  

2.  Populasi larva per rumpun tanaman  6,69 a  3,68 b  3,91 bc  1,30 d  

3.  Intensitas kerusakan (%)  36,54 a  22,31 b  24,51c  11,51 d  

4.  Jumlah anakan bawang merah per 
rumpun  

-  5,15 a  4,99 ab  5,88 c  

5.  Tinggi tanaman (cm)  -  20,36 a  19,63 b  31,74 c  

6.  Jumlah daun per rumpun  -  18,01 a  15,86 b  22,84 c  

7.  Diameter umbi (cm)  -  3,52 a  3,12 b  4,64 c  

A : Tanpa perlakuan; B : insektisida 3 hari sekali; C : Insektisida berdasarkan AP; D : Penggunaan sungkup  

Sumber : Supriyadi dan Sholahuddin (1997) 
 
 

Tabel 3. Hasil analisis usahatani bawang merah dengan menggunakan jaring 

kelambu di Kabupaten Probolinggo, 2005 
 

Uraian 
Cara Pengendalian  

Kerodong + pestisida  Pestisida  

1. Biaya pengendalian  
- Kerodong, menggunakan pestisida. 

Frekuensi ± 3 -5 kali/ musim  

- Pengendalian dengan pestida. Frekuensi 

± 25 -30 Kali/ musim, interval 1 hari  

- Biaya kerodong tanaman (10 kali 

pemakaian sebesar Rp 13.942.500 atau 1 

kali pemakaian Rp 1.394.500)  

 

504.000  

-  

1.394.500  

-  

7.029.000  

-  

Jumlah  1.898.500  7.029.000  

2. Hasil panen  
- Bobot 10.300 kg @ Rp. 4.800,-  

- Bobot 9.960 kg @ Rp. 4.800,-  

 

49.440.000 

- 

- 

47.808.000 

3. Keuntungan (Rupiah)  47.541.500 40.779.000 

Sumber : Anonim (2005) 
 

 
 
 
 
 
 



2). Pengendalian secara Mekanik  

Pengendalian secara mekanik dilakukan dengan cara mengumpulkan kelompok 

telur dan larva S. exigua (nguler) lalu memusnahkannya. Pengendalian secara 

mekanik dilakukan pada umur tanaman bawang merah 7 - 35 hari setelah tanam 

(Setiawati 1997).  

 
Gambar 10. Nguler pada tanaman bawang merah 

 

(Foto : Setiawati) 

3). Pengendalian secara Hayati dengan memanfaatan musuh alami  

Suatu teknik pengendalian hama secara biologi yaitu dengan memanfaatkan 

musuh alami seperti prodator, parasitoid dan pathogen. Keuntungan pengendalian hayati 

ini adalah aman, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak menyebabkan 

resistensi (Jumar, 2000). Beberapa spesies predator dari S. litura adalah Solenopsis sp, 

Paedorus sp, Euberellia sp, Lycosa sp, dan laba-laba. 

Parasitoid S. exigua  

Nusyirwan (2013) menjelaskan bahwa musuh alami S. exigua yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengendalian hama ini antara lain:  

a). Cocopet (Dermaptera) sebagai predator dapat memangsa dengan membengkokkan 

ujung abdomennya kemudian larva S. exigua dijepit dengan cara menggunakan sersinya, 

lalu larva yang sudah mati dimakan;  

b). Coccinelidae (Coleoptera), sebagai predator pada kelompok telur S. exigua banyak 

ditemukan pada daun bawang;  

c). Semut (Hymenoptera), khususnya semut merah. Semut dapat memangsa larva S. exigua 

terutama pada instar muda. semut merah membunuh larva S. exigua dengan cara mengigit 



kemudian dikerumuni. Wulansari (1996) manambahkan bahwa pemanfaatan semut merah 

untuk mengendalikan larva S. exigua sudah dilakukan oleh petani di desa vombo Sulawesi 

tengah, yaitu dengan cara menghamburkan ampas kelapa pada lahan pertanaman bawang 

merah;  

d) Tabuhan (hymenoptera) jenis Vespoidae. Tabuhan ini berwarna coklat pada bagian 

abdomen, ujung abdomennya runcing, bagian toraks berwarna hitam, sayap transparan 

dengan venasi sayap terlihat jelas, antena panjang dan femur besar. Antara femur dan tabia 

terdapat duri. Tabuhan ini ditemukan menyengat larva S. exigua dan “orong-orong” 

larva yang sudah mati;  

e) Tachinidae (dipteral) sebagai parasitoid yang menmakan larva S. exigua;  

f) Laba-laba (Arachinida), sebagai predator larva S. exigua, menyergap larva yang lewat 

dengan melompati kemudian larva digigit dan setelah mati barulah dimakan.  

 

Penggunaan SeNPV  

Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus (SeNPV) adalah virus patogen serangga 

yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi bioinsektisida pengendali ulat grayak 

bawang (UGB) Spodoptera exigua Huebner. Beberapa keunggulan NPV dibandingkan 

dengan insektisida kimia, adalah tidak membunuh organisme bukan sasaran, 

memperbanyak diri dalam tubuh inang dan menyebar melalui transmisi sekunder 

sehingga dapat mengendalikan hama sasaran berikutnya, tidak mengakibatkan  

resistensi hama sasaran, tidak meninggalkan residu berbahaya pada hasil, membantu 

upaya pelestarian musuh alami dan dapat meningkatkan biodiversitas (Lacey et al., 

2001; Armenta et al., 2003, dalam Samsudindan Teguh Santoso, 2012). Persistensi 

Se-NPV berkisar antara 0 – 72 jam pada konsentrasi 8,0 x 10
13

PIBs/ml (Sutarya 1996). 

Mortalitas sebesar 100% terjadi pada hari ke sembilan setelah perlakuan. Penggunaan 

ekstrak kasar 15 larva S. exigua terinfeksi SeNPV/l air yang mengandung virus 

sebanyak 4,45 x 10
10

) PiBs/ml, efektif terhadap S. exigua (Moekasan, dkk., 1999). 

Konsentrasi SeNPV 1 g/l (4,82 x 10
10 

PIBs/g) dapat membunuh S. exigua pada 110,9 

jam setelah penyemprotan (Moekasan 2002). Pencampuran SeNPV dengan insektisida kimia 

(Klorfluazuron, Betasiflutrin, Fipronil, Profenofos, Deltametrin, lamda Sihalotrin, dan 



Tebufenozida) memberikan efek sinergistik dan daya bunuh menjadi 84,4 jam (Moekasan 

2004).  

 
Gambar 11 . Gejala awal (A) dan gejala lanjut (B) larva S. exigua terinfeksi Se-NPV  

(Foto : Moekasan) 

 
Penggunaan Metarrhizium anisopliae  

Penyimpanan spora dapat dilakuakan di kamar mandi dengan temperatur antara 20 – 

26 
o
C dan kelembaban berkisar antara 80 – 90% merupakan tempat penyimpanan 

suspensi spora yang paling baik dibandingkan dengan ruangan dan lemari es. Suspensi 

spora M. anisopliae yang disimpan sampai 14 hari menyebabkan kematian larva S. 

litura paling tinggi, yaitu mencapai 84.50% pada 13 HSP (Prayogo dan Tengkano 

2002).  

Penggunaan Bionok  

Bionok merupakan toksin hewan Arachnida dengan campuran bahan-bahan SDH 

lain serta carrier berupa Dioscorea dan SDS. Penggunaan Bionok mampu menekan 

kerusakan tanaman bawang merah sebesar 74 – 78,02% dan dapat meningkatkan bobot 

bawang sebesar 22,85% serta dapat meningkatkan biodiversitas sebesar 47,23%. 

 
Gambar 12. Bionok, biopestisida untuk mengendalikan S. exigua  

(Foto : Laksanawati) 

 



 

C. Pengamatan Rutin (mingguan) 
 

 

Langkah awal tindakan pegelolaan hama terpadu dilakukan dengan melakukan 

pengamatan populasi hama yang ada dalam populasi tanaman. Pengamatan dapat 

dilakukan dengan menetapkan tanaman contoh/ sampel yang terdapat di lahan 

pertanaman. Cara penarikan contoh tanaman yang diamati dapat menggunakan sistem 

diagonal, dimana jumlah tanaman contoh yang diambil adalah sebanyakl 10 tanaman 

setiap 0,2 ha atau 50 tanaman tiap hektar lahan.  

Hal-hal yang perlu diamati meliputi jumlah paket atau kelompok telur S. exigua  

yang terdapat dalam tiap tanaman contoh. Langkah berikutnya adalah menentukan 

besarnya tingkat kerusakan tanaman (rumpun) contoh dengan menggunakan rumus :  

 

P = a/N x100  

dimana a adalah jumlah paket/ kelompok telur dan N adalah jumlah populasi tanaman. 

 

D. Ambang Pengendalian (AP) Hama S. exigua 

 

Ambang pengendalian merupakan angka yang menunjukkan besarnya populasi hama 

pada sekelompok tanaman contoh yang mengharuskan kita melakukan tindakan 

pengendalian hama pengganggu tanaman. Udiarto, B.K., dkk (2005), ambang 

pengendalian S. exigua pada musim kemarau adalah bila didapati paket telur 0,1 per 

tanaman contoh atau kerusakan daun sebesar 5% per tanaman contoh. Sedangkan pada 

musim penghujan ambang pengendalian S. exigua adalah paket telur 0,3 per tanaman 

contoh atau kerusakan daun sebesar 10% per tanaman contoh. Apabila dari hasil 

pengamatan didapati nilai ambang pengendalian sebesar data di atas maka perlu 

dilakukan langkah-langkah pengendalian OPT. 

 

 



 

C. Keputusan pengendalian OPT Hama S. exigua 

 

Keputusan pengendalian OPT Hama S. exigua dengan menggunakan insektisida 

dilakukan jika saat pengamatan diketahui bahwa jumlah telur S. exigua atau kerusakan 

tanaman mencapai ambang pengendalian. Pestisida yang dianjurkan pada tanaman 

bawang merah dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida nabati maupun pestisida 

kimia. 

a. Pestisida nabati  

 

Penggunaan bahan nabati untuk mengendalikan OPT sudah dilakukan sejak 

lama, namun demikian penelitian mengenai pengaruh ekstrak tanaman nabati untuk 

mengendalikan OPT di Indonesia masih sangat sedikit. Beberapa insektisida nabati 

(pestitani) yang dapat digunakan untuk mengendalikan OPT bawang merah seperti yang 

dilaporkan oleh Suryaningsih dan Hadisoeganda (2004) disajikan berikut ini.  

 

AGONAL 866 atau NISELA 866  

AGONAL 866 adalah akronim dari nama latin tanaman Azadirachta indica sebanyak 8 

bagian, Cymbopogon nardus sebanyak 6 bagian dan Alpinia galanga sebanyak 6 bagian. 

Menggunakan bahasa/nama lokal, akronim tersebut adalah NISELA 866 yaitu nimba 

sebanyak 8 bagian, serai wangi sebanyak 6 bagian dan laso sebanyak 6 bagian.  

Bahan baku :  

Untuk 1 ha pertanaman dibutuhkan daun A. indica (nimba) sebanyak 8 kg, daun C. 

nardus (serai wangi) 6 kg dan rimpang Alpinia galanga (laos) 6 kg. 

TIGONAL 866 atau KISELA 866  

TIGONAL 866 adalah akronim dari nama latin tanaman Tithonia diversifolia sebanyak 

8 bagian, C. nardus 6 bagian, A. galanga 6 bagian. Akronim nama lokal adalah KISELA 

866 yaitu : kipahit sebanyak 8 bagian, serai wangi 6 bagian dan laos 6 bagian.  

Bahan baku :  

Untuk 1 ha pertanaman dibutuhkan daun T. diversifolia (kipahit) sebanyak 8 kg, daun 

C. nardus (serai wangi) 6 kg dan rimpang A. galanga (laos) 6 kg.  



 

 

PHROGONAL 966 dan BISELA 866  

PHROGONAL 866 adalah akronim dari nama latin tanaman Tephrosia candida 

sebanyak 8 bagian, C. nardus 6 bagian, A. galanga 6 bagian. Akronim nama lokal adalah 

BISELA 866 yaitu : kacang babi sebanyak 8 bagian, serai wangi 6 bagian dan laos 6 

bagian.  

Cara meracik :  

Semua bahan dicacah, dicampur dan digiling sampai halus (Gambar 24), kemudian 

ditambah dengan 20 l air bersih dan diaduk selama 5 menit, lalu diendapkan selama 24 

jam. Suspensi disaring, larutan atau ekstrak diencerkan sebanyak 30 kali dengan cara 

menambah air bersih sebanyak 580 l sehingga volume ekstrak kasar menjadi 600 l. 

Sebagai bahan perata dapat ditambah 0,1 g sabun atau deterjen per 1 l ekstrak (60 g per 

600 l ekstrak).  

Cara dan waktu aplikasi :  

Pestitani disemprotkan ke seluruh bagian tanaman pada sore hari, dengan interval 

penyemprotan 4 hari. 

 

b. Pestisida kimia  

 

Pestisida kimia digunakan sebagai alternatif terakhir pengendalian OPT ulat 

bawang S. exigua. Pestisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan OPT pada 

tanaman bawang merah Ulat bawang (S. exigua) antara lain adalah Klorpirifos 

(Dursban), Deltametrin (Decis 2.5 EC), Klorfluazuron (Atabron), Diflubenzuron 

(Dimilin), Triazofos (Hostathion 200 EC), Fenpropatrin (Fentrin 50 EC) 

 

 

 

  



KESIMPULAN 

 

 

Tanaman bawang merah merupakan salah satu inang utama Spodoptera exigua. 

Ulat bawang dikenal sebagai hama yang polifag dan banyak jenisnya. Hama ini disebut 

sebagai ulat grayak karena serangannya mendadak atau secara tiba-tiba dan menyerang 

dalam jumlah yang banyak.  

Lingkungan merupakan faktor yang paling dominan dalam menetukan 

kehidupan suatu makhluk hidup. Kehidupan serangga sangat erat hubungan dengan 

keadaan lingkungan dan serangga memiliki cara hidup tersendiri berbeda-beda menurut 

jenisnya. Faktor iklim yang berperan dalam berbagai aspek kehidupan ulat bawang 

antara lain suhu dan ketinggian tempat, angin, curah hujan, Intensitas sinar matahari, 

dan kelembaban.  

Prinsip pengendalian hama tanaman yang di kembangkan oleh manusia dewasa 

ini adalah menekan jumlah populasi hama yang menyerang tanaman sampai pada 

tingkat populasi yang tidak merugikan. Komponen pengendalian hama yang dapat di 

terapkan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain pengendalian hayati, pengendalian 

secara fisik dan mekanik, pengendalian secara kultur teknis dan pengendalian secara 

kimiawi.  

 

  



DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Anonim. 2004. Kinerja Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis Hortikultura 2000-

2003. Departemen Pertanian. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura 

Jakarta. 133 hal.  

 

Anonim. 2005. Penerapan Pengendalian Hama terpadu Bawang Merah di Propinsi 

Jawa Timur. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur. Balai Proteksi Tanaman 

Pangan dan Hortikultura. Jawa Timur.  

 

Anonim. 2005. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Bawang Merah 

dengan Menggunakan Jaring Kelambu. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 

Kehutanan dan Perkebunan. Kabupaten Probolinggo. Jawa Timur.  
 

 

Fye, R.E. and W.C. McAda. 1972. Laboratory Studies on The Development, Longevity 

and Fecundity of Six Lepidopterous Pests of Cotton in Arizona. USDA Technical 

Bulletin 1454. 73 pp.  

 

Haryati, Y dan Agus Nurawan, 2009. Peluang Pengembangan Feromon Seks Dalam 

Pengendalian Hama Ulat Bawang (Spodoptera exigua) Pada Bawang Merah. 

Jurnal Litbang Pertanian, 28(2), 2009. 

 
Kalshoven, L.G.E. 1981. Pests of Crops in Indonesia. Revised and translated by P.A. van der 

Laan. PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta: 701 halaman. 

 

Kawana, T. 1993. Biology and Control of Beet Army Worm Spodoptera exigua 

(Hubner). Agrochemicals Japan (62) : 5 – 7.  
 

Moekasan,T.K. 1994. Pengujian Ambang Pengendalian Hama Spedoptera exigua 

Berdasarkan Umur Tanaman dan Intensitas Kerusakan Tanaman Bawang 

Merah di Dataran Rendah. Pros Seminar Hasil Penelitian Pendukung 

Pengendalian Hama Terpadu. Lembang.  

 

Moekasan, T.K. 2002. Efikasi Formulasi SeNPV Terhadap Larva Spodoptera exigua 

Hbn. Pada Tanaman Bawang Merah di Rumah Kasa. J. Hort. 12 (2) : 94 – 101. 

 

Moekasan, T.K. 2004. Pencampuran Spodoptera exigua Nuclear Polyhedrosis Virus 

dengan Insektisida kimia untuk mortalitas larva Spodoptera exigua Hbn. Di 

Laboratorium. J. Hort. 14 (3) : 178 – 187 

 



Moekasan, T.K.., I. Sulastrini, T. Rubiati dan V.S. Utami. 1999. Pengujian Efikasi 

Ekstrak Kasar SeNPV Terhadap Larva Spodoptera exigua pada Tanaman 

Bawang Merah. J. Hort. 9 (1) : 121 - 128.  

 

Nelly, N., Reflinaldon, Kartika Aamelia, 2015. Keragaman predator dan parasitoid 

pada pertanaman bawang merah: Studi kasus di Daerah Alahan Panjang, 

Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversiti 

Indononesia Volume 1, Nomor 5, Agustus 2015 Halaman: 1005-1010 ISSN: 

2407-8050 

 

Nurhayati, H., 2011. Analisis Hama Ulat Bawang (Spodoptera exigua) Pada Tanaman 

Bawang Merah (Allium cepa). Paper Klimatologi Terapan. Departemen 

Geofisika Dan Meteorologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Institut Pertanian Bogor. 

 

Nusyirwan. 2013 Studi Musuh Alami (Spodoptera Exigua Hbn) pada Agroekosistem 

Tanaman Bawang Merah. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 13 (1): 33-

37 
 

Prayogo Y dan W. Tengkano. 2002. Pengaruh Tempat dan Lama Penyimpanan 

Suspensi Spora Metarhizium anispliae Terhadap Tingkat Kematian Larva 

Spodoptera litura. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Pameran 

Pertanian Organik. Jakarta, 2 Juli 2002. 

 

Rahayu, E. 2008. Bawang Merah. Jakarta: Penebar Swadaya  

 

Rusli, R., Arneti, Silvia P.S. 2010. Pengujian Ekstrak Metanol Bunga Kipat (Tithonia 

diversifolia A. Gray) (Asteraceae) Untuk Mengendalikan Spodoptera exigua 

Hubner (Lepidoptera: Noctuidae). Manggaro, April 2010 Vol.11 No.1:25-32. 

 

Samsudindan Teguh Santoso, 2012. Infektifitas Spodoptera exigua 

Nucleopolyhedrovirus (SeNPV) yang Diperkaya Dengan Bahan Pengaktif 

Terhadap Larva Spodoptera exigua Huebner. Berita Biologi 11(3) - Desember 

2012 

 

Sastrosiswojo dan Rubiati. 2001. Pengaruh Aplikasi Insektisida Kloropirifos Dan 

Deltamentrin Pada Tanaman Bawang Merah Terhadap Resurgensi Spedoptera 

exigua. J. Hort.  11. 

 

Setiawati.W. 1997. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu pada Sistem Tanam 

Tumpanggilir Bawang dan Cabai. Lap. Penel. 1997.   

 



Setiawati.W. 1996. Kerusakan dan Kehilangan Hasil Bawang Merah akibat Serangan 

Ulat Perusak daun (Spodoptera exigua Hbn.). Hal : 418 – 425. Dalam : Duriat. 

A., R.S. Basuki, R.M. Sinaga, Y. Hilman dan Z. Abidin (eds.). Prosiding Ilmiah 

Nasional Komoditas Sayuran. Lembang 24 Oktober 1995. Balitsa Kerjasama 

dengan PFI Komda Bandung dan Ciba Plant Protection.733 hal.  

 

Sumampouw, B.S., 2012.  Pengaruh Ekstrak Kasar Dun Sirsak (Annona muricata L.) 

Terhadap Kemampuan Bertahan Hidup Dan Mortalitas Larva Spodoptera 

exigua Hubner (Lepidoptera : Noctuidae) Pada Tanaman Bawang Merah. 

Jurnal AgroPet Vol. 9 Nomor 1 Desember 2012 

 

Supriadi dan Sholahuddin. 1997. Evaluasi Pengendalian Mekanik Dengan Sungkup 

Sebagai Alternatif Pengendalian Non Kimia Ulat Spodoptera exigua Pada 

Bawang Merah. Prosiding Kongres PEI V dan Simposium Entomologi. 

 

Suryaningsih, E dan A.A. Asandhi. 1992. Pengaruh Pemupukan Sistem Petani dan 

Sistem Berimbang Terhadap Intensitas Serangan Penyakit Cendawan Pada 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) varietas Bima. Bul. Penel. Hort. Vol. 

XXIV (2) : 19 – 26.  

 

Suryaningsih, E dan W.W. Hadisoeganda. 2004. Pestisida Botani untuk Mengendalikan 

Hama dan Penyakit Pada Tanaman Sayuran. Monografi 26. 36 hal.  

 

Sutarya, R. 1996. Pengujian Spodoptera exigua - nuclear polyhedrosis virus dalam 

hubungannya dengan sifat persistensinya untuk mengendalikan Spodoptera 

exigua Hubn. J. Hort. 6(2): 167-171.  

 

Sutarya, 1996. Hama Ulat Spedoptera exigua Pada Bawang Merah Dan Strategi 

Pengendaliannya. J. Litbang Pertanian.  

 

Udiarto, B.K., W. Setiawati, dan E. Suryaningsih. 2005. Pengenalan Hama dan 

Penyakit pada Tanaman Bawang Merah dan Pengendaliannya.  Panduan Teknis 

PTT Bawang Merah No. 2, Tahun 2005. 

 

Wibowo, S. 2006. Budi Daya Bawang Putih, Merah, dan Bombay. Jakarta: Penebar 

Swadaya. 

 

Wulansari, A. 1996. Perkembangan Serangan Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: 

Noctudae) Pada Tanaman Bawang Merah. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan 

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Skripsi S-1. 

 

 



 

 

 

 


