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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Asap cair (bahasa Inggris: wood vinegar, liquid smoke) merupakan suatu 

hasil kondensasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran secara langsung 

maupun tidak langsung dari bahan-bahan yang banyak mengandung lignin, 

selulosa, hemiselulosa serta senyawa karbon lainnya. Bahan baku yang banyak 

digunakan antara lain: berbagai macam jenis kayu, bongkol kelapa sawit, 

tempurung kelapa, sekam, ampas atau serbuk gergaji kayu dan lain sebagainya 

(Wikipedia, 2015).  

Penelitian (Darmadji, 2006) asap cair mengandung berbagai senyawa yang 

dapat dikelompokkan ke dalam kelompok senyawa fenol, asam dan kelompok 

senyawa karbonil. Kelompok-kelompok senyawa tersebut berperan sebagai 

antimikroba, antioksidan, pemberi flavor dan pembentuk warna 105 warna. Selain 

itu, dapat digunakan antirayap dan anti jamur kayu serta dapat digunakan untuk 

penggumpalan karet dan pestisida alami. Komposisi kimia asap cair tempurung 

kelapa adalah fenol 5,13%, karbonil 13,28%, keasaman 11,39%. Sehingga peneliti 

mempunyai gagasan untuk menjadikan asap cair sebagai pestisida untuk tanaman 

atau buah-buahan.  

Secara umum asap cair dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan sifat fisik dan 

kimiawinya. Asap cair yang dihasilkan langsung dari pirolisator merupakan asap 

cair grade 3 selanjutnya melalui proses destilasi dan penyaringan untuk menjadi 

grade 2 dengan destilasi ulang dengan penyaringan zeolit diperoleh grade 1. 
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Asap cair dapat menjadi usaha yang mendatangkan profit (Bioliq, 2012) 

menjual asap cair Rp 20.000/liter, seliter asap cair berasal dari 3 kg tempurung 

dengan harga tempurung Rp. 200,-/kg dan beromzet Rp.46.000.000,-/bulan. 

Sedangkan bahan dari sekam dengan berat 5 kg akan menghasilkan 1,56 kg asap 

cair dengan harga sekam padi Rp. 100,-/kg sedangkan asap cair di jual dengan 

harga Rp. 37.000,- (Aulia, 2011).  

Produksi jambu biji di Indonesia mengalami ketidakstabilan setiap 

tahunnya. Tahun 2006 produksi jambu biji adalah 196,18 ton kemudian pada 

tahun 2007 terjadi penurunan menjadi 179,47 ton. Namun pada tahun 2008 terjadi 

peningkatan produksi jambu biji menjadi 207,03 ton (BPS, 2008). Selain dari 

produksinya, ketidakstabilan juga terjadi pada volume ekspor buah jambu biji. 

Tahun 2006 ekspor jambu biji sebanyak 139,84 ton. Tahun 2007 terjadi 

penurunan menjadi 37,31 ton. Namun pada tahun 2008 terjadi peningkatan ekspor 

menjadi 54,43 ton (IFH, 2008). Hama utama yang menyerang buah jambu biji 

adalah lalat buah. Lalat buah merupakan salah satu hama yang sangat merugikan 

produksi buah-buahan dan sayuran, baik secara kuantitas maupun kualitas (Rouse 

et al.2005; Copeland et al. 2006). 

Menurut Aritonang Efrida (2013), mayoritas petani sampai saat ini lebih 

memilih pestisida kimia karena pestisida ini mempunyai cara kerja yang relatif 

mudah dan cepat dalam menekan populasi hama sehingga dapat menekan 

kerugian hasil akibat serangan hama. Namun, dampak negatif terhadap 

lingkungan seperti : merusak ekosistem, menimbulkan keracunan pada manusia, 

membunuh musuh alaminya dan lain sebagainya. Dengan demikian peneliti 
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mengambil jambu biji sebagai objek penelitian karena dari segi ekonomi dan 

peluang pasar yang besar tetapi belum maksimal dari segi produksinya sekaligus 

mendorong petani untuk menggunakan pestisida alami.  

 Senyawa fenolik merupakan senyawa bahan alam yang cukup luas 

penggunaannya saat ini. Kemampuannya sebagai senyawa biologik aktif 

memberikan suatu peran yang besar terhadap kepentingan manusia. Banyak 

penelitian diarahkan pada pemanfaatan senyawa fenolik pada berbagai bidang 

industri. Pada industri makanan dan minuman, senyawa fenolik berperan dalam 

memberikan aroma yang khas pada produk makanan dan minuman, sebagai zat 

pewarna makanan dan minuman, dan sebagai antioksidan. Pada industri farmasi 

dan kesehatan, senyawa ini banyak digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, 

antikanker dan lain-lain, contohnya obat antikanker (podofilotoksan), antimalaria 

(kuinina) dan obat demam (aspirin). Selain itu, senyawa ini juga banyak 

digunakan sebagai insektisida dan fungisida. Selain itu, senyawa fenolik sangat 

penting untuk pertumbuhan dan reproduksi tanaman, di mana diproduksi sebagai 

respon untuk mempertahankan tanaman dari serangan terhadap patogen. 

Asap cair yang berpotensi sebagai insektisida nabati dapat digunakan 

untuk mengendalikan serangan hama lalat buah, senyawa fenol yang merupakan 

senyawa pembentuk aroma (asap) pada asap cair berpotensi sebagai racun perut 

dan racun pernafasan sehingga dapat membunuh lalat buah.  Sifat khas lalat buah 

adalah meletakkan telurnya di dalam buah. Noda-noda kecil bekas tusukan 

ovipositor ini merupakan gejala awal serangan lalat buah. Noda-noda kecil 

berkembang menjadi bercak coklat disekitarnya. Selanjutnya larva akan merusak 



4 
 

daging buah sehingga buah menjadi busuk dan gugur sebelum tua/masak  

(Soeroto dkk., 1995). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa asap cair dapat menjadi 

pestisida alami untuk pengendalian hama dan harapannya dapat meningkatkan 

produksifitas dari tanaman dan buah pada jambu biji. Sehingga dibutuhkan 

penelitian penentuan konsentrasi insektisida alami terhadap mortalitas lalat buah 

(Bactrocera spp) pada buah jambu biji. Dimana dalam metode penelitian yang 

tepat terhadap mortalitas lalat buah (Bactrocera spp ) pada buah jambu biji 

(Psidium guajava L) dengan cara memberikan asap cair. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi insektisida nabati asap 

cair  (Liquid Smoke) terhadap mortalitas lalat buah (Bactrocera spp) pada 

Buah jambu biji ( Psidium guajava L) ? 

2. Pada Kosentrasi berapakah asap cair dapat meningkatkan jumlah 

mortalitas lalat buah (Bactrocera spp) pada Buah jambu biji ( Psidium 

guajava L)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui  pengaruh pemberian berbagai konsentrasi insektisida nabati 

asap cair  (Liquid Smoke) terhadap mortalitas lalat buah (Bactrocera spp) 

pada Buah jambu biji ( Psidium guajava L) 

2. Mengetahui konsentrasi  asap cair yang dapat meningkatkan jumlah 

mortalitas lalat buah (Bactrocera spp) pada Buah jambu biji ( Psidium 

guajava L) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat asap cair 

(Liquid Smoke) sebagai alternatif insektisida nabati terhadap lalat buah 

(Bactrocera spp) pada Buah jambu ( Psidium guajava L) yang alami dan 

aman bagi lingkungan serta kesehatan. 

b) Manfaat Teoritis  

a. Menambah daya guna asap cair dalam dunia pendidikan dan 

kesehatan. 

b. Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup, 

dengan Kompetensi Dasar menjelaskan keterkaitan antara kegiatan  

manusia dengan masalah pencemaran lingkungan dan pelestarian 

lingkungan pada tingkat SMA kelas X semester II materi pencemaran 

lingkungan. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu : 

a) Bahan yang digunakan pada penelitian ini hanya asap cair dari hasil 

pirolisis tempurung kelapa. 

b) Konsentrasi asap cair yang digunakan pada penelitian ini adalah 0%, 20%, 

40%, 80%, 100% 
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c) Mortalitas yang diuji hanya lalat buah (Bactrocera spp) pada buah jambu 

biji (Psidium guajava L). 

d) Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah kematian lalat buah 

(Bactrocera spp)   

1.6 Definisi Istilah 

a) Asap cair adalah campuran larutan dan dispersi koloid dari uap asap kayu 

dalam air yang diperoleh dari hasil pirolisa kayu atau dibuat dari campuran 

senyawa murni 

b) Efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari 

suatu usaha atau tindakan  

c) Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume zat 

pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus 

d) Mortalitas adalah jumlah kematian serangga uji yang dinyatakan mati 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain insektisida, 

parasitoid dan predator. 

e) Lalat buah (Bactrocera spp) merupakan serangga perusak yang banyak 

menyerang buah-buahan dan sayuran seperti mangga, jambu jeruk dan 

lain-lain.  


