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Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Ageratum conyzoides
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Intisari: Upaya untuk memperpendek masa periode larva dan meningkatkan berat kelenjar sutera Attacus atlas

dapat dilakukan dengan modifikasi pakan. Modifikasi pakan dapat dibuat dengan penambahan ekstrak daun Ageratum

conyzoides pada pakan alaminya. Hasil penelitian menunjukan bahwa masa periode larva stadia instar ke-IV, V dan

VI A. atlas yang terpendek diperoleh pada penambahan ekstrak daun A. conyzoides dengan konsentrasi 500 ppm yaitu

sebesar 6,26 ± 0,27 hari pada instar ke-IV, sebesar 5,59 ± 0,43 hari pada instar ke-V dan sebesar 7,99 ± 0,23 hari pada

instar ke-VI dibandingkan dengan penambahan ekstrak daun A. conyzoides dengan konsentrasi 400 ppm, 600 ppm dan

700 ppm. Berat kelenjar sutera A. atlas yang tertinggi diperoleh pada penambahan ekstrak daun A. conyzoides sebesar

500 ppm yaitu 1244,9 mg dibandingkan dengan penambahan ekstrak daun A. conyzoides pada konsentrasi 400 ppm, 600

pp dan 700 ppm. Penambahan ekstrak daun A. conyzoides sebesar 500 ppm merupakan konsentrasi yang tepat dalam

memperpendek masa periode larva stadia instar IV, V dan VI serta meningkatkan berat kelenjar sutera dibandingkan

konsentrasi 400 ppm, 600 ppm dan 700 ppm.

Kata kunci: periode larva, Agerathum conyzoides, ekstrak daun, kelenjar sutera

Abstract: Effort of larvae periode shorten and increased silk gland weight of Attacus atlas can be used with feed

modification. Feed modification can be made with addition Agerathum conyzoides leave extract on its natural feed. The

result of this research showed that larvae periode at 4th, 5th and 6th instar shorten were at addition A. conyzoides leave

extract of 500 ppm which at 4th instar was 6.26 ± 0.27 days, at 5th instar was 5.59 ± 0.43 days and at 6th was 7.99

± 0.23 days than the other treatments (400 ppm, 600 ppm and 700 ppm). The highest of silk gland weight of A. atlas

(1244.9 gram) was at addition A. conyzoides leave extract of 500 ppm than the other treatments (400 ppm, 600 ppm

and 700 ppm). Addition A. conyzoides leave extract of 500 ppm was the right consentration to larvae periode shorten

and increased the silk gland of A. atlas.
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1 PENDAHULUAN

L arva Attacus atlas merupakan salah satu peng-
hasil serat sutera alam liar yang dapat dibudi-

dayakan di Indonesia. Pemanfaatan larva sutera A.
atlas mempunyai peluang besar untuk dikembangkan
di Indonesia karena larva sutera liar ini sebagian besar
hidup di beberapa pulau di Indonesia yang beriklim
tropis dan pakan alaminya banyak ditemukan, dan se-
harusnya lebih mudah dibudidayakan. Selain itu serat
sutera A. atlas memiliki keunggulan seperti warna
keemasannya alami yang tidak dimiliki oleh sutera je-
nis lain, tidak berbau, kainnya lebih berpori dan tidak
mudah kusut [1]. Keadaan ini menyebabkan di be-
berapa Negara seperti India dan Jepang harga serat
sutera A. atlas ini mencapai 10 - 20 kali lebih mahal
dibandingkan dengan serat sutera B. mori [2].

Pembudidayaan A. atlas masih jarang dilakukan di
Indonesia karena pemeliharaan larva A.atlas memer-
lukan waktu yang lama untuk menghasilkan serat
sutera serta rendahnya kualitas pakan yang dikon-
sumsi larva. Penelitian tentang masa periode larva
A. atlas dengan pemberian pakan alami telah di-
lakukan di laboratorium. Masa periode larva A. at-
las dengan pemberian pakan daun Annona muricata
ternyata yang paling pendek dibandingkan dengan
pakan alami lain (seperti daun Erythrina lithosperma
[3], daun Canangium odoratum dan daun Annona
muricata [4].

Kandungan nutrisi dalam pakan sangat menentukan
masa periode larva dan berat kelenjar sutera A. at-
las. Kendala yang sering dihadapi dalam pemeli-
haraan larva sutera A. atlas ialah kandungan nutrisi-
nya rendah. Oleh karena itu, diupayakan suatu modi-
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fikasi pakan untuk memperpendek masa periode larva
dan meningkatkan berat kelenjar sutera larva A. at-
las yaitu dengan pemberian ekstrak daun Ageratum
conyzoides.

Menurut Sufyerny [5], pemberian ekstrak daun A.
conyzoides 400-1000 ppm pada pakan larva sutera B.
mori dapat memperpendek periode larva instar IV
satu hari. Pemberian ekstrak daun A. conyzoides pada
pakan larva sutera B. mori dapat memperpendek peri-
ode larva karena ekstrak ini mengandung hormon anti
juvenil yang dapat mempengaruhi sistem hormonal
larva sutera. Penambahan ekstrak ini menyebabkan
terjadinya perubahan titer hormon yaitu hormon juve-
nil menjadi lebih rendah dibandingkan dengan hormon
ekdison sehingga proses moulting dapat terjadi lebih
cepat [5]. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Ming [6],
bahwa penggunaan ekstrak daun A. conyzoides (kon-
sentrasi 250 dan 500 ppm) pada hama sorghum Chilo
partellus instar IV dapat mengamati kehadiran bercak
hitam pada kutikula serangga dan pembentukan pupa,
yang merupakan kedua gejala dari defisiensi hormon
juvenil.

Ekstrak daun A. conyzoides juga dapat
meningkatkan berat kelenjar sutera larva sutera.
Menurut Sufyerny [5], bahwa penambahan ekstrak
daun A. conyzoides 400 ppm pada pakan B. mori
dapat meningkatkan berat kelenjar sutera 0,2 gram
dibandingkan tanpa penambahan ekstrak tersebut.
Hal ini terjadi karena sintesis protein sutera fibroin
dan serisin meningkat. Menurut Hanif [7], bahwa
penggunaan ekstrak daun A. conyzoides 500 ppm
yang ditambahkan pada pakan B. mori menghasilkan
berat kokon yang tertinggi yaitu sebesar 1,21 gram.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu di-
lakukan penelitian tentang penambahan ekstrak daun
A. conyzoides pada pakan alami A. atlas untuk mem-
perpendek masa periode larva dan meningkatkan berat
kelenjar suteranya.

2 METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus - Ok-
tober 2008 bertempat di Laboratorium Zoologi, Juru-
san Biologi Fakultas MIPA UNSRI, Inderalaya

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan: alat bedah, blender, botol
pemeliharaan, botol sprayer, gelas arloji, gelas ukur,
kandang pemeliharaan ukuran 50 × 60 × 70 cm, kasa
plastik, kertas karton, pipet tetes, tabung Erlenmeyer,
termometer, timbangan analitik dan waterbath. Ba-
han yang dibutuhkan: akuades, daun Annona muri-
cata, daun Ageratum conyzoides, etanol, formalin, klo-

rofom, kokon Attacus atlas, larutan kaporit dan telur
ulat sutera A. atlas.

2.3 Cara Kerja

Pemeliharaan Larva

Kokon A. atlas dikoleksi dari alam dan dikembang-
biakan di laboratorium, sehingga diperoleh telurnya.
Telur yang diperoleh dibiarkan menetas, kemudian
didesinfeksi dengan campuran kaporit dan kapur (5g
: 95g) w/w dengan cara ditaburkan menggunakan
saringan halus. Setelah beberapa menit kemudian
diberikan pakan daun A. muricata. Larva dari stadia
instar I - VI diberi pakan daun A. muricata. Ekstraksi
Daun A. conyzoides

Ekstrak daun A. conyzoides diperoleh dengan cara
maserasi. Daun A. conyzoides yang diperoleh dicuci
dan dikering anginkan sampai seluruh bagian daun
kering dan tetap berwarna hijau. Daun diblender se-
hingga terbentuk partikel-partikel daun yang seragam
ukurannya kemudian diekstrasi dengan etanol selama
3 hari, lalu disaring dan diuapkan dengan waterbath
pada suhu 100◦C sehingga didapatkan ekstrak kental
berupa pasta (konsentrasi 100%). Ekstrak daun yang
telah diperoleh diencerkan sesuai dengan konsentrasi
perlakuan.

Perlakuan Hewan Uji

Perlakuan hewan uji dilakukan pada saat ulat mema-
suki instar IV sampai VI dengan pemberian pakan
yang sebelumnya telah dicelupkan terlebih dahulu
pada ekstrak daun A. conyzoides dengan konsentrasi
berbeda sesuai perlakuan, lalu disediakan sebanyak 25
botol pemeliharaan untuk 75 ekor ulat dengan waktu
moulting yang sama. Tiga ekor larva dipelihara pada
botol pemeliharaan sesuai perlakuan. Pakan diberikan
secara ad libitum setiap hari.

2.4 Pengamatan

Masa Periode Larva Stadia Instar IV sampai
VI

Diamati masa periode larva stadia instar IV sampai VI
dari masing-masing perlakuan setiap hari, dari per-
gantian kulit instar III sampai memasuki pupa, di-
tandai dengan berganti kulit sampai tubuh mengelu-
pas, tubuh berwarna bening, pada anus mengeluarkan
cairan kuning.

Berat Kelenjar Sutera

Tiga ekor larva instar VI dari setiap perlakuan dibius
dengan menggunakan klorofom lalu dibedah pada
bagian ventral dari arah postrior ke anterior. Variabel
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yang diukur adalah berat kelenjar keseluruhan (gram)
(anterior, median dan posterior) [8].

2.5 Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan Sidik Ragam
dan jika ada perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan
uji lanjut Duncan (DNMRT) α : 5% dengan menggu-
nakan program Statistika 6.0.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Masa Periode Larva Stadia Instar IV, V
dan VI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap
masa periode larva stadia instar IV, V dan VI A.
atlas dengan penambahan ekstrak daun A. cony-
zoides dengan konsentrasi yang berbeda pada pakan
alaminya, didapatkan hasil seperti yang tercantum
pada Tabel 1

Pada Tabel 1 terlihat bahwa penambahan ekstrak
daun A. conyzoides dengan konsentrasi yang berbeda
pada pakan alaminya (A. muricata) ternyata berpe-
ngaruh terhadap masa periode larva baik stadia instar
IV, V dan VI A. atlas. Hal ini disebabkan karena ek-
strak daun A. conyzoides diduga dapat mempengaruhi
pengaturan sistem hormonal A. atlas sehingga proses
pergantian kulit akan lebih cepat terjadi dibandingkan
tanpa penambahan ekstrak. Menurut Bowers [9], ek-
strak daun A. conyzoides mengandung precocen I dan
precocen II yang berfungsi sebagai hormon anti ju-
venil. Hormon ini akan mempengaruhi titer hormon
dalam haemolimfa sehingga menyebabkan hormon ju-
venil menjadi lebih rendah dibanding hormon ekdison.
Hormon ekdison berperan dalam mempercepat per-
gantian kulit larva ke larva yang lebih awal [8]. Keber-
adaan hormon juvenil yang rendah dalam haemolimfa
larva A. atlas dapat memperpendek masa periode
larva A. atlas. Selanjutnya Sufyerny [5] melaporkan
bahwa penambahan ekstrak daun A. conyzoides 400
-1000 ppm pada pakan B. mori dapat memperpendek
periode larva instar IV selama 1 hari dibanding tanpa
perlakuan.

Penambahan ekstrak daun A. conyzoides sebesar
500 ppm ternyata dapat memperpendek masa peri-
ode larva baik stadia instar IV, V dan VI (Tabel 4.1)
selama 3,86 hari dibandingkan dengan konsentrasi 400
ppm, 600 ppm dan 700 ppm. Hal ini diduga karena
kandungan precocen I dan precocen II pada ekstrak
daun A. conyzoides sebesar 500 ppm merupakan kon-
sentrasi yang optimal untuk ditambahkan pada pakan
alaminya dalam memperpendek masa periode larva A.
atlas. Ming [6] menyatakan bahwa penggunaan ekstrak
daun A. conyzoides 500 ppm pada Chilo partellus da-
pat menyebabkan defisiensi hormon juvenil sehingga

dapat mempercepat pergantian kutikula dan pemben-
tukan pupa.

Senyawa precocen I dan precocen II akan
merangsang peningkatan hormon ekdison dalam
haemolimfa yaitu dengan jalan merangsang sel-sel
neurosekretori di otak untuk melepaskan hormon
prothorasikotropik (PTTH) yaitu ekdison, hormon
ini belum menjadi aktif jadi harus diubah menjadi
hormon aktif 20-hidrosiekdison. Hormon ini yang
menstimulasi pemisahan kutikula lama dari epider-
mis. Epidermis tersebut kemudian aktif sehingga
menghasilkan kutikula baru, kemudian serangga
melepaskan kutikula lamanya [8].

Pada Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa penamba-
han ekstrak daun A. conyzoides dengan konsentrasi
600 ppm dan 700 ppm terjadi perpanjangan masa pe-
riode larva baik instar IV, V dan VI A. atlas. Hal ini
mengindikasikan bahwa ekstrak daun A. conyzoides
yang melebihi konsentrasi 500 ppm telah mengham-
bat sel-sel neurosekretori dalam mentitrasi hormon
ekdison dalam haemolimfa larva A. atlas untuk per-
gantian kulit. Hal ini terjadi karena adanya senyawa
yang bersifat toksik pada ekstrak daun A. conyzoides
seperti alkaloid 1,2 desifropirilizidin dan acetogenin
pada pakan daun A. muricata. Menurut Alingger
[10], mengemukakan bahwa alkaloid bersifat mengham-
bat sel-sel saraf pada sistem saraf pusat untuk men-
jalankan fungsinya.

3.2 Berat Kelenjar Sutera

Berdasarkan penelitian mengenai berat kelenjar sutera
larva stadia instar VI A. atlas dengan penambahan
ekstrak daun A. conyzoides dengan konsentrasi yang
berbeda pada pakan alaminya didapatkan hasil seperti
pada Tabel 2

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penamba-
han ekstrak daun A. conyzoides pada pakan alaminya
juga berpengaruh terhadap berat kelenjar sutera A.
atlas. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa perlakuan
pemberian ekstrak daun A. conyzoides sebesar 500
ppm pada pakan alaminya menghasilkan berat kelen-
jar sutera yang paling tinggi dan tidak berbeda nyata
dengan penambahan 400 ppm ekstrak daun A. cony-
zoides.

Penambahan ekstrak daun A. conyzoides sebesar
500 ppm yang ditambahkan pada pakan alaminya da-
pat meningkatkan berat kelanjar sutera (bagian ante-
rior, median dan posterior) A. atlas. Hal ini diduga
bahwa adanya senyawa kumarin, alkaloid dan asam
amino yang terdapat pada ekstrak daun A. cony-
zoides sehingga mempengaruhi sistem hormonal ulat
sutera yang dapat meningkatkan kandungan asam
amino dalam haemolimfa ulat. Tingginya asam amino
dalam haemolimfa akan memperbesar berat kelen-
jar sutera larva A atlas. Selanjutnya Hirayama et
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Tabel 1: Masa periode larva stadia instar IV, V dan VI A. atlas dengan penambahan ekstrak daun A. conyzoides
dengan konsentrasi yang berbeda pada pakan alaminya

Penambahan Masa periode Larva Masa periode Larva Masa periode Larva

ekstrak daun Stadia Instar IV Stadia Instar V Stadia Instar VI

A .conyzoides Rata-rata Kisaran Rata-rata Kisaran Rata-rata Kisaran

(ppm) (hari) (hari) (hari) (hari) (hari) (hari)

0 7,86 ± 0,38 c 6 - 8 6,66±0,33 b 5 - 7 9,20 ± 0,38 b 7 - 10

400 7,00 ± 0,41 b 6 - 8 6,26±0,50 b 5 - 7 8,73 ±0,55 b 7 - 10

500 6,26 ± 0,28 a 6 - 7 5,60±0,43 a 5 - 6 8,00 ±0,24 a 7 - 9

600 7,26 ± 0,55 b 6 - 8 6,33±0,47 b 5 - 7 8,86 ± 0,51 b 7 - 10

700 7,46 ± 0,38 bc 6 - 8 6,46±0,38 b 5 - 7 8,87 ±0,56 b 7 - 10

Tabel 2: Berat Kelenjar Sutera larva stadia instar VI
A. atlas dengan penambahan ekstrak daun A. conyzoides
dengan konsentrasi yang berbeda pada pakan alaminya

Penambahan Ekstrak Berat Kelenjar Sutera

Daun A. conyzoides Larva Stadia Instar VI

(ppm) (mg)

0 73,33 ± 0,77 c

400 1164,50 ± 139,89 a

500 1245,02 ± 55,46 a

600 590,51 ± 65,20 b

700 552,97 ± 64,78 b

al. [11] melaporkan bahwa tingginya kandungan asam
amino dalam haemolimfa akan merangsang pertum-
buhan ulat sutera yang akhirnya akan memperbesar
kelenjar sutera.

Peningkatan kelenjar sutera ini diduga erat kaitan-
nya dengan hormon ekdison yang dikeluarkan oleh ke-
lenjar protorasik. Hormon ekdison merupakan hor-
mon golongan steroid. Hormon steroid mempunyai
peranan yang penting dalam mengatur sintesis dua
hormon yaitu fibroin dan serisin. Adapun mekanisme
kerjanya yaitu ekstrak daun bandotan A. conyzoides
meningkatkan kadar ekdisteroid dalam haemolimfe
yaitu dengan jalan merangsang sel-sel neurosekretori
di otak untuk melepaskan hormon prothorasikotropik
(PTTH). Hormon ini selanjutnya akan merangsang
pelepasan hormon ekdison dari kelenjar prothorasik.
Ekdison inilah yang akan menyebabkan proses sintesa
fibroin dan serisin yang merupakan bahan utama dari
kelenjar sutera [8].

Pada Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa rata-rata
berat kelenjar sutera A. atlas pada penambahan ek-
strak daun A. conyzoides 600 ppm dan 700 ppm menu-
run. Penambahan ekstrak daun A. conyzoides di atas
500 ppm akan menurunkan berat kelenjar sutera A.
atlas. Ini diduga karena pada penambahan ekstrak
daun A. conyzoides sebesar 600 ppm diduga sudah
memberikan efek sitotoksik dalam tubuh ulat A. at-

las. Menurut Nursal & Pasaribu [12], bahwa semakin
besar konsentrasi ekstrak etanol daun A. conyzoides
yang terkandung dalam pakan yang dikonsumsi akan
menyebabkan tingginya kadar tosik yang ada. Penam-
bahan ekstrak daun A. conyzoides di atas 500 ppm
akan mempengaruhi sistem hormonal ulat sehingga
pengeluaran hormon ekdison akan terhambat. Hal ini
mengakibatkan sintesis protein penyusun serat sutera
yaitu serisin dan fibroin juga terhambat [6]. Hasil
yang didapatkan Elmiyanti [13] bahwa penggunaan ek-
strak daun A. conyzoides dengan konsentrasi 1500
ppm menyebabkan mortalitas larva instar V Heliothis
armigera sebesar 46,6%.

4 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa periode larva stadia instar IV, V, dan VI
A. atlas terpendek (3,86 hari) diperoleh dengan
penambahan ekstrak daun A. conyzoides dengan
konsentrasi 500 ppm dibandingkan dengan per-
lakuan yang lain (400 ppm, 600 ppm dan 700
ppm).

2. Penambahan ekstrak daun A. conyzoides 500
ppm dapat meningkatkan berat kelenjar sutera A.
atlas (1171,69 mg) dibanding perlakuan yang lain
(400 ppm, 600 ppm dan 700 ppm).

3. Konsentrasi ekstrak daun A. conyzoides sebe-
sar 500 ppm merupakan konsentrasi yang tepat
dalam memperpendek masa periode larva instar
IV, V dan VI serta meningkatkan berat kelenjar
sutera A. atlas.
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