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ABSTRAK 
 

Daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) mengandung bahan beracun yang disebut 
limonoida. Tanaman serai (Andropogon nardus L) yang dapat dimanfaatkan sebagai pengusir 
serangga karena mengandung zat-zat seperti geraniol, metil heptenon, terpen-terpen, terpen-
alkohol, asam-asam organik dan terutama sitronela oleh karena itu perlu dilakukan suatu 
penelitian yang bertujuan untuk mengkaji daya ekstrak daun jeruk dan batang serai tersebut 
terhadap perkembangan serangga kutu beras Sitophilus oryzae. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui untuk mengetahui kegunaan daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia)  dan batang serai 
(Andropogon nardus L) sebagai insektisida alami pembasmi kutu beras. untuk mengetahui 
pengaruh jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dan batang serai (Andropogon nardus L) untuk 
insektisida alami pembasmi kutu beras. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) anava dua jalur dengan kombinasi 9 perlakuan dan 3 
ulangan. Parameter yang diukur adalah waktu kematian kutu beras. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa waktu kematian tercepat pada perlakuan J3S3 daun jeruk nipis 15 ml dan batang serai 15 
ml dengan waktu kematian 6,35 jam. Pada perlakuan J1S1 daun jeruk nipis 5 ml dan batang serai 
5ml dengan waktu kematian 11,40 jam waktu paling lama kutu beras mati. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa insektisida alami daun jeruk nipis dan batang serai berpengaruh 
terhadap pembasmian kutu beras. 

 
Kata Kunci : Daun jeruk nipis, Batang serai, Waktu kematian kutu beras. 
 
 
A. Pendahuluan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang paling padat 

penduduknya dan merupakan negara agraris dimana sebagian besar 

penduduknya menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok. Dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia maka kebutuhan akan 

beras juga akan terus meningkat, sehingga perlu adanya usaha peningkatan 

produksi pertanian untuk mencapai swasembada beras nasional, selain 

peningkatan produksi beras, juga harus diimbangi dengan penanganan 

pasca panen yang baik, salah satunya adalah penyimpanan hasil panen. 

Penyimpanan hasil panen juga merupakan mata rantai yang sangat penting 

untuk mencapai tujuan swasembada beras nasional karena apabila 
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penyimpanan hasil panen tidak ditangani dengan baik maka hasil pertanian 

berupa biji-bijian dan hasil lainnya akan mengalami kerusakan selama 

penyimpanan dan kerusakan tersebut dapat berupa kerusakan fisik, kimia, 

biologis, mikrobiologis maupun kerusakan yang lainnya sehingga dapat 

menyebabkan turunnya mutu hasil pertanian. Salah satu kerusakan selama 

penyimpanan adalah disebabkan adanya serangan oleh hama gudang 

seperti tikus, jamur, serangga dan hewan lainnya, diantara hama gudang 

tersebut yang paling banyak menyebabkan kerusakan adalah serangga. 

Secara keseluruhan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hama 

serangga. serangan serangga tersebut berlanjut dapat menyebabkan 

turunnya mutu terhadap bahan pangan yang disimpan. Salah satu serangga 

hama yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan adalah Sitophilus 

oryzae. Dimana serangga ini mampu berkembang biak dengan cepat dan 

menimbulkan kerusakan pada berbagai jenis tanaman pangan terutama 

menyerang gabah, jagung dan beras.      

Selama ini pengendalian hama gudang yang dilakukan masih 

mengandalkan insektisida sintetik, padahal apabila ditinjau secara ekologis 

pengunaan insektisida sintetik dapat berdampak negatif pada lingkungan 

dan dapat menimbulkan residu insektisida pada bahan yang dipanen. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu alternatif  lain dengan 

menggunakan insektisida alami nabati (botani) yang relatif tidak meracuni 

manusia, hewan, dan tanaman lainnya karena sifatnya yang mudah terurai 

sehingga tidak menimbulkan residu, selain itu juga insektisida alami nabati 

tidak menimbulkan efek samping pada lingkungan, bahan bakunya dapat 

diperoleh dengan mudah dan murah, serta dapat dibuat dengan cara yang 

sederhana sehingga mudah untuk diadopsi oleh petani. Salah satu dari 

insektisida botani tesebut adalah menggunakan tumbuhan yang kaya akan 

zat metabolit sekunder yaitu daun jeruk nipis dan batang serai. 

Lebih dari 2400 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 255 

famili dilaporkan mengandung bahan pestisida, salah satunya adalah jeruk 
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nipis (Citrus aurantifolia). Jeruk nipis mengandung bahan beracun yang 

disebut limonoida (Kardinan,2002).  

Tanaman serai (Andropogon nardus L) yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pengusir serangga karena mengandung zat-zat seperti geraniol, 

metil heptenon, terpen-terpen, terpen-alkohol, asam-asam organik dan 

terutama sitronela (Sastrohamidjojo, 2004) oleh karena itu perlu dilakukan 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji daya ekstrak daun jeruk 

dan batang serai tersebut terhadap perkembangan serangga kutu beras 

Sitophilus oryzae. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi tentang kemampuan ekstrak daun jeruk nipis dan batang serai 

sebagai sumber insektisida alami yang nantinya dapat digunakan secara 

aman, murah dan ramah lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul  “PEMANFAATAN  DAUN 

JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia) DAN BATANG SERAI 

(Andropogon nardus L) UNTUK INSEKTISIDA ALAMI PEMBASMI  

KUTU BERAS (Sitophilus oryzae)“. 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini mengguanakan metode eksperimen dengan 

rancangan acak lengkap pola faktorial yaitu dengan dua faktor. Faktor I 

adalah dengan penyemprotan insektisida daun jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) Faktor II adalah penyemprotan insektisida batang serai 

(Andropogon nardus L). Faktor I : penyemprotan ekstrak daun jeruk nipis 

(J). J1 : Insektisida daun jeruk nipis 5 ml, J2 : Insektisida daun jeruk nipis 

10 ml, J3 : Insektisida daun jeruk nipis 15 ml. 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan ekstrak daun jeruk nipis 

dan batang sera yaitu: daun jeruk nipis 500 g daun jeruk nipis diambil 

langsung dari pohonnya yang diambil bagian daun jeruk nipis yang 

berwarna hijau tua (pohon berumur 3 tahun), batang serai 500 g diambil 

langsung dari kebun bagian pangkal batang yang berwarna putih 15 cm 
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dari pangkal batang serai berumur 1 tahun, 500 ml air kran. Bahan yang 

digunakan dalam pengamatan yaitu: beras 2700 g beras IR 64, kutu beras 

135 ekor serangga uji didapatkan dari beras yang sudah berkutu. 

Pembuatan insektisida alami daun jeruk nipis langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah, Mempersiapkan alat dan bahan berupa 

timbangan, panci untuk memasak, penyaring, kompor gas, gelas ukur, 

blender dan pisau, Mencuci daun jeruk nipis dan mengering anginkan, 

Memotong daun jeruk nipis, dan memblender, Memasak daun jeruk nipis 

sebanyak 500 g dengan ditambahkan 500 ml air (Makal, 2011) hingga 

suhu 100oC selama 5 menit, Mendiamkan hingga dingin saring dan 

masukkan kedalam botol, Tunggu hingga satu malam. 

Pembuatan insektisida alami batang serai langkah- langkah yang 

harus dilakukan adalah. Mempersiapkan alat dan bahan berupa timbangan, 

panci untuk memasak, penyaring, kompor gas, gelas ukur, blender dan 

pisau. Mencuci batang serai dan mengering anginkan. Memotong batang 

serai bagian pangkal, sampai ukuran 15 cm dan memblender. Memasak 

daun jeruk nipis sebanyak 500 g dengan ditambahkan 500 ml air hingga 

suhu 100oC A salama 5 menit. Menunggu hingga dingin saring dan 

masukkan dalam botol, Tunggu hingga satu malam. 

Pelaksanaan percobaan penelitian kutu beras dengan cara: 

Menyiapkan ekstrak daun jeruk nipis dan batang serai. Menyiapkan gelas 

plastik, beras, dan kutu beras. Menimbang beras sebanyak 100 g, menaruh 

diatas nampan dan semprot dengan ekstrak daun jeruk dan batang serai 

sesuai dengan dosis dan kering anginkan. Memasukkannya ke dalam gelas 

plastik sebanyak 27 buah masing-masing diisi 100 g beras. Memberikan 

perlakuan ektrak daun jeruk nipis dan batang serai yang disemprotkan ke 

beras. Memasukkan kutu beras kedalam gelas plastik yang telah diberi 

perlakuan dalam 1 botol diberi 5 ekor kutu beras yang telah dipuasakan 

selama satu hari (Makal, 2011) yang bertujuan agar kutu beras memakan 

beras yang telah diberi perlakuan, tutup gelas plastik di atasnya dengan 
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plastik, dan ikat dengan karet. Melakukan pengamatan lama waktu kutu 

beras mati. 

Data dari hasil penelitian dianalisis dengan cara Anova dua jalur. 

Setelah dilakukan uji anova dua jalur bila menunjukkan perbedaan yang 

nyata, maka dilakukan uji lanjutan untuk melihat perlakuan yan berbeda. 

Bila hasilnya menunjukkan beda nyata maka dilanjutkan denga uji beda 

nyata jujur (BNJ). 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil penelitian  

Hasil pengukuran waktu (kecepatan) kematian kutu beras setelah 

diberikan insektida alami dari daun jeruk nipis dan batang serai, maka 

diperoleh data Tabel 4.1 dan lampiran 1 
Tabel 4.1 Rata-rata waktu kematian (Jam) kutu beras setelah  diberi insektisida 

alami dari daun jeruk nipis dan batang serai dengan perbandingan 
yang berbeda. 

 
Perlakuan Rata-Rata Kematian 

Kutu Beras (Jam) 
J1S1    11,40** 

J1S2 11,28 
J1S3        10,33 

J2S1 10,22 
J2S2               9,22 
J2S3 8,43 
J3S1           8,25 
J3S2 7,23 
J3S3               6,35* 

                               
                                 Keterangan : 
                                                               *   : waktu kematian tercepat 
                                                             **   : waktu kematian terlama 
                                                               J   : Daun Jeruk Nipis 
                                                              S   : Batang Serai 
 

Berdasarkan tabel 4.1 diperlihatkan bahwa rata-ratawaktu kematian 

kutu beras tercepat ada pada perlakuan daun jeruk nipis 15 ml dan batang 

serai 15 ml (J3S3 = 6,35 jam), sedangkan kematian kutu beras terlama 

pada perlakuan daun jeruk nipis 5 ml dan batang serai 5 ml (J1S1 = 11,40 

jam). Dari hasil tabel 4.1 perlakuan paling cepat adalah perlakuan daun 
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jeruk nipis 15 ml dan batang serai 15 ml (J3S3). Untuk lebih jelasnya 

diperlihatkan pada histogram berikut: 
                Gambar 4.1 Histogram rata-rata waktu kematian (Jam) kutu beras setelah diberi 

insektisida alami dari daun jeruk nipis dan batang serai. 

Berdasarkan tabel 4.1 diperlihatkan bahwa kematian kutu beras 

paling cepat adalah pada pemberian insektida alami dari daun jeruk nipis  

15 ml dan  batang serai 15 ml (J3S3) dengan waktu kamatian 6,35 jam. 

Kematian kutu beras paling lama pada pemberian insektida alami daun 

jeruk nipis 5 ml dan batang serai 5 ml ( J1S1) dengan waktu selama 

11,40 jam. Hal ini menunjukkan bahwa kematian kutu beras akan 

semakin cepat dengan konsentrasi pemberian insektisida alami dari daun 

jeruk nipis dan batang serai yang diberikan, maka dilakukan 

menggunakan  uji statistik untuk ANOVA. 

1.  Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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       Tabel 4.2. Uji normalitas kematian kutu beras setelah diberi perlakuan     
insektisida alami daun jeruk nipis dan batang serai.                                                                                   

 
  Perlakuan Kolmogorov-Smirnov  

 Faktor   
    
Signifikansi 

Tetapan 
Signifikansi 

Kesimpulan  

Daun jeruk 
nipis (J) 

J1 ,070 0,05 Normal  

  J2 ,200(*) 0,05 Normal  
  J3 ,200(*) 0,05 Normal  
Batang serai 
(S) 

S1 ,155 0,05 Normal  

  S2 ,200(*) 0,05 Normal  
  S3 ,200(*) 0,05 Normal  

 
            

Dari tabel 4.2, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas 

insektisida yang telah diberi perlakuan daun jeruk nipis dan batang 

serai yang berbeda memiliki harga signifikansi lebih besar dari 

tetapan signifikansi (0,05), hal ini menunjukkan bahwa sampel data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Metode yang 

digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan metode 

Lilliefors pada taraf signifikansi 5% dan dikatakan normal jika 

Lmaks hitung < Ltabel. Uji normalitas data hasil uji insektisida dengan 

perlakuan yang berbeda melalui perhitungan SPSS versi 15.0 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari 

beberapa populasi yang sama atau tidak. Pada penelitian 

insektisida alami lama kematian kutu beras, ketiga ulangan yang 

dibandingkan harus berasal dari ulangan yang homogen. Analisis 

tidak bisa dilakukan pada sampel yang berasal dari waktu kematian 

kutu beras yang tidak homogen. Hasil statistika uji homogenitas 

dapat di perlihatkan pada (Tabel 4.3). 
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                    Tabel 4.3. Uji homogenitas waktu kematian kutu beras dengan 
pemberian   insektisida alami dari dun jeruk nipis dan batang serai. 

  
Perlakuan Signifikansi Tetapan 

Signifikansi 
Keputusan 

Daun jeruk nipis (J) 0,471 0,05 Homogen 
  Batang serai       (S) 0,826 0,05 Homogen 

 
Berdasarkan tabel 4.3 diperlihatkan bahwa uji statistika dari 

perlakuan daun jeruk nipis (J) sebesar (0,471) dan batang serai (S)  

sebesar (0,826) lebih besar dari tetapan signifikansi (0,05), hal ini 

menunjukan bahwa sampel dari penelitian ini berasal dari waktu 

kematian kutu beras yang sama atau homogen.  

2. Uji Hipotesis 

Hasil uji normalitas dan uji homogenitas yaitu data berdistribusi 

normal dan variansi data sama, maka uji hipotesis menggunakan Two 

Way Anova. Analisis Two Way Anova berdasarkan dua faktor yaitu 

insektisida daun jeruk nipis dan batang serai tersaji pada  tabel 4.4 

sebagai berikut: 
Tabel 4.4 Hasil uji anava dua jalur terhadap kematian kutu beras setelah 

diberikan   insektisida alami daun jeruk nipis dan batang serai. 
 

Sumber 
Varian 

JK dK RK Fhitung Ftabel Sig Keputusan 

Daun jeruk 
nipis 

(J) 
62,482 2 31,241 9372,333   

3,552 
,000 H0  

Ditolak 

Batang 
serai 
(S) 

11,402 2 5,701 1710,333 3,552 ,000 H0  
Ditolak 

Interaksi 
(JS) ,937 4 ,234 70,292 2.277 ,000 H0  

Ditolak 
Galat ,060 18 ,0033     
Total 2354,645 27      

 
 

Berdasarkan tabel 4.4 diperlihatkan bahwa Fhitung daun jeruk nipis 

adalah 9372,333 dengan probabiitas 0,000 oleh karena 0,000 < 0,05, 

maka H0A di tolak yang artinya ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan daun jeruk nipis terhadap kematian kutu beras. Hasil uji 

anava dua jalur pada batang serai terlihat bahwa Fhitung daun jeruk 
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nipis adalah 1710,333 dengan probabiitas 0,000 oleh karena 0,000 < 

0,05, maka H0B di tolak yang artinya ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan batang serai terhadap kematian kutu beras. Hasil uji 

anava dua jalur pada batang serai terlihat bahwa Fhitung daun jeruk 

nipis dan batang serai adalah 70,292 dengan probabiitas 0,000 oleh 

karena 0,000 < 0,05, maka H0C di tolak yang artinya ada pengaruh 

yang signifikan penggunaan jeruk nipis dan batang serai terhadap 

kematian kutu beras. 

Untuk mengetahui hasil uji beda antara kelompok perlakuan daun 
jeruk nipis dan batang serai. Selanjutnya diuji dengan Two Way Anova 
menggunakan Post-Hoc pilihan tukey HSD  akan muncul hasil pada 
tabel (4.6) 

3. Uji Lanjut Anova 

Uji lanjut anova dilakukan pada H0A dan H0D yang ditolak, untuk 
mengetahui kelompok insektida daun jeruk nipis dan batang serai 
mana yang berbeda dan kelompok insektisida daun jeruk nipis dan 
batang serai mana yang sama. 

 
Tabel 4.6 Uji Lanjut Anova Dua Jalur kematian kutu beras dengan insektida 

alami daun jeruk nipis dan batang serai. 
 

      Tukey HSD  

Jeruk nipis (J) siginifikasi 
Tetapan 

signifikan keputusan 
J1 (5 ml) J2 ,000 0,05 H0 ditolak  
  J3 ,000 0,05 H0 ditolak 
J2 (10 ml) J1 ,000 0,05 H0 ditolak 
  J3 ,000 0,05 H0 ditolak 
J3 (15 ml) J1 ,000 0,05 H0 ditolak 
  J2 ,000 0,05 H0 ditolak 
Batang serai (S)    
S1 (5 ml) S2 ,000 0,05 H0 ditolak  
  S3 ,000 0,05 H0 ditolak 
S2 (10 ml) S1 ,000 0,05 H0 ditolak 
  S3 ,000 0,05 H0 ditolak 
S3 (15 ml) S1 ,000 0,05 H0 ditolak 
  S2 ,000 0,05 H0 ditolak 

                       

Berdasarkan uji lanjut Tukey (BNJ) diperlihatkan bahwa 
perlakuan daun jeruk dengan daun serai 0,00 > 0,05 maka H0 ditolak 
yang artinya ada perbedaan nyata antara pemanfaatan daun jeruk nipis 
dan batang serai sebagai insektisida alami pembasmi kutu beras. 
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A. Pembahasan  

Daun jeruk nipis dan batang serai dapat digunakan sebagai insektisida 

alami pembasmi kutu beras. Insektisida tersebut dapat digunakan setelah 

diuji coba pada serangga kutu beras yang mengalami kematian setelah 

diberikan insektisida perbandingan yang berbeda. Hasil penelitian 

kemudian di uji dengan uji prasyarat dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas untuk mengetahui normal dan homogen untuk dapat di uji 

lanjut. 

Uji prasyarat yang pertama dengan uji normalitas, dari uji normalitas. 

Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan metode 

Lilliefors pada taraf signifikansi 5%. Uji normalitas data hasil uji 

insektisida dengan perlakuan yang berbeda melalui perhitungan SPSS 

versi 15.0 dengan uji Kolmogorov-Smirnov  hasilnya normal. Uji prasyarat 

selanjutnya dengan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui varian dari beberapa populasi yang sama atau tidak. Hasil 

yang didapat dari uji homogenitas sama atau homogen. 

Berdasarkan hasil uji lanjut Anova dua jalur terlihat perbedaan antara  

rata-rata waktu kematian kutu beras dengan daun jeruk nipis dan batang 

serai. Pada perlakuan penyemprotan J3S3 kutu beras mengalami kematian 

lebih cepat, dibandingkan dengan pelakuan yang lainnya. Waktu rata-rata 

kematian kutu beras paling lama adalah pada perlakuan J1S1 hal ini 

disebabkan karena insektisida yang digunakan konsentrasinya sedikit. 

Selanjutnya diuji lanjut dengan uji beda nyata jujur (BNJ) atau Tukey 

untuk mengetahui perbedaan nyata dari masing-masing ulangan perlakuan. 

Koefisien keragaman (KK) > 5% maka, uji lanjut yang digunakan adalah 

dengan uji beda nyata jujur (BNJ). Diperlihatkan pada perlakuan jeruk 

nipis yang paling baik digunakan dalam mematikan kutu karena memiliki 

senyawa limonoid merupakan teranoriterpen sedangkan yang paling 

rendah adalah batang serai karena geraniol dan sitronelal. 

Daun jeruk nipis lebih baik digunakan dalam mematikan kutu beras, 

hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: a) daun jeruk 
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nipis mengandung senyawa limonoid karena senyawa tersebut dapat 

menimbulkan rasa pahit sehingga kutu dapat mati setelah memakan beras 

yag telah disemprot insektisida daun jeruk nipis, b) daun jeruk nipis yang 

digunakan sudah berumur tua warnanya hijau tua, sehingga senyawa 

limonoid yang terkandung di dalam daun jeruk nipis lebih banyak, c) daun 

jeruk nipis yang digunakan dalam penelitian ini masih segar dan dipetik 

langsung dari pohonnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi batang serai 

lebih rendah yaitu: a) batang serai mengandung geraniol dan sitronelal zat 

tersebut menimbulkan aroma wangi ada kutu yang suka dan ada kutu yang 

tidak suka dengan aroma tersebut, b) bagian batang serai yang diambil 15 

cm dari pangkal akar rasa yang ditimbulkan tidak terlalu pahit, c) batang 

serai yang digunakan masih terlalu segar sehingga zat geraniol dan 

sitronelal tidak terlalu banyak keluar. Insektisida daun nipis dan batang 

serai dengan dosis yang tinggi maupun rendah dapat mematikan kutu 

beras. Kematian kutu beras dengan konsetrasi yang rendah akan 

mematikan kutu beras dengan waktu yang lama, sedangkan kutu beras 

dengan konsentrasi yang tinggi akan mematikan kutu beras dengan waktu 

yang cepat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun jeruk nipis dan batang serai 

dengan dosis yang tinggi dapat mematikan kutu beras lebih cepat terlihat 

pada (Gambar 4.1) yang menunjukkan bahwa dengan dosis yang tinggi 

maka, kematian akan lebih cepat. Pada (Tabel 4.5) memaperlihatkan 

bahwa daun jeruk nipis lebih baik dalam mematikan kutu beras 

dibandingkan batang serai.  

Daun jeruk nipis memiliki persamaan dengan batang serai, 

persamaanya terletak pada memiliki aroma yang khas dan kandungan 

senyawa yang dapat mematikan serangga, fungi dan bakteri. 

Senyawa yang terkandung didalam daun jeruk nipis adalah senyawa 

limonoid merupakan teranoriterpen yang terdapat dalam daun jeruk nipis 

(Jiaxing, 2001).  
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Kandungan dari serai terutama minyak atsiri dengan komponen 

sitronelal, geraniol, sitronelol, geranil asetat, sitronelil asetat, sitral, 

kavikol, eugenol, elemol, kadinol, kadinen, vanilin, limonen, kamfen. 

Minyak serai mengandung 3 komponen utama yaitu sitronelal, sitronelol 

dan geraniol (Sastrohamidjojo, 2004). Andropogon nardus L dapat 

diperoleh minyak atsiri yang disebut Oleum citronellae, terutama terdiri 

atas geraniol dan sitronelal. Kardinan (2004), menyatakan bahwa tanaman 

serai (Andropogon nardus L) adalah salah satu tanaman yang dapat 

digunakan sebagai insektisida alami untuk pengendalian hama tanaman. 

Penggunaan ekstrak batang serai sebagai insektisida botanis merupakan 

salah satu alternatif pengendalian hama yang ramah lingkungan. 

 

D. Kesimpulan 

Ada pengaruh penggunaan daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia ) dan batang 

serai (Andropogon nardus L ) untuk insektisida alami pembasmi kutu beras.  

Pengaruh perbedaan tersebut terlihat dari rata-rata lama waktu kematian kutu 

beras, pada perlakuan J3S3 dengan waktu kematian 6,35 jam menunjukkan 

hasil waktu tercepat kematian kutu beras.  
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