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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kopi merupakan produk pertanian yang mengandalkan aspek kualitas 

citarasa sehingga sasaran akhir budidaya kopi adalah produk biji yang berkualitas 

tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak penurunan produksi kopi 

dikarenakan rendahnya mutu kualitas hasil panen. Penurunan produktivitas kopi 

salah satunya disebabkan oleh hama penggerek biji kopi (Hypothenemus hampei 

F.). Serangan hama penggerek biji kopi ini mempengaruhi ekonomi petani kopi. 

Menurut Prastowo (2010), Rendahnya mutu kualitas hasil panen disebabkan 

karena rusaknya biji kopi oleh hama penggerek biji kopi (Hypothenemus hampei 

F.) yang menyerang biji kopi yang ada di perkebunan maupun biji yang sudah ada 

dipenyimpanan. 

Serangan hama penggerek biji kopi menyebabkan penurunan produktivitas 

dan kualitas hasil secara nyata. Serangan pada stadia buah muda dapat 

menyebabkan keguguran buah sebelum buah masak, sedangkan serangan pada 

stadia buah masak (tua) menyebabkan biji berlubang sehingga terjadi penurunan 

berat dan kualitas biji (Sulistyowati, 1992). 

Strategi penanggulangan hama penggerek biji kopi (Hypothenemus 

hampei F.) yang telah dilakukan pada saat ini adalah dengan cara pengendalian 

kultur teknis, pengendalian secara hayati, pengendalian dengan menggunakan 

senyawa penarik, dan yang paling sering digunakan oleh petani kopi yaitu dengan 

insektisida sintetis yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, hampir semua 
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stadium perkembangan hama penggerek biji kopi ini berada di dalam buah, maka 

penggunaan pestisida sintetis akan sangat membahayakan jika terus menerus 

dilakukan. Oleh karena itu, untuk menggantikan insektisida sintetis yang tidak 

ramah lingkungan tersebut, dapat memanfaatkan tanaman sebagai insektisida 

alami yang ramah lingkungan. 

Indonesia terkenal negeri yang kaya akan tanaman alam yang dapat 

dimanfaatkan sebagai insektisida alami yang ramah lingkungan, salah satu 

tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai insektisida alami yaitu tumbuhan dari 

family Annonaceae, karena pada tanaman annona seperti sirsak dan srikaya 

memiliki beberapa kandungan senyawa aktif yang dapat dijadikan insektisida 

alami.  

Beberapa kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam biji sirsak 

adalah senyawa flavonoid dan alkaloid, selain itu biji sirsak mengandung bioaktif 

asetogenin yang bersifat insektisidal dan penghambat makan (anti-feedant), dapat 

berperan sebagai insektisida, larvasida, penolak serangga (repellent), dan anti-

feedant dengan cara kerja sebagai racun kontak dan racun perut (Sudarmo, S. 

2005). 

Berdasarkan adanya kandungan senyawa pada biji sirsak diharapkan dapat 

membunuh hama penggerek biji kopi. Sehingga dapat mengurangi kerugian dari 

dampak serangan hama penggerek biji kopi yang merugikan petani kopi. Selain 

itu, dengan adanya kandungan senyawa pada biji sirsak yang dapat membunuh 

hama penggerek biji kopi dapat dijadikan sebagai pestisida alami yang ramah 

lingkungan. 
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 Proses dan hasil penelitian ini akan diidentifikasi potensinya sebagai 

sumber belajar biologi SMA kelas X yang dalam hal ini disesuaikan dengan 

materi pembelajaran biologi tentang  lingkungan hidup dan pemanfaatan 

tumbuhan sebagai insektisida alami sesuai dengan Standar Kompetensi 

menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi 

serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh ekstrak biji sirsak terhadap mortalitas hama 

penggerek biji kopi (Hypothenemus hampei F.) yang kemudian akan 

dikembangkan menjadi sumber belajar biologi berupa handout. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh pemberian ekstrak biji sirsak (Annona muricata.L) terhadap 

mortalitas hama penggerek biji kopi (Hyphotenemus hampei.F)? 

2. Pada konsentrasi berapakah yang paling tinggi pengaruhnya terhadap 

mortalitas hama penggerek biji kopi (Hyphotenemus hampei.F)?  

3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian “pengaruh ekstrak biji sirsak (Annona 

muricata L.) terhadap mortalitas hama penggerek biji kopi (Hypothenemus 

hampei F.) yang akan dikembangkan sebagai sumber belajar biologi yang 

berupa handout”? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji sirsak (Annona muricata 

L.) terhadap mortalitas hama penggerek biji kopi (Hypothenemus hampei F.). 

2. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak biji sirsak (Annona muricata.L) yang 

paling tinggi pengaruhnya terhadap mortalitas hama penggerek biji kopi 

(Hypothenemus hampei F.). 

3. Untuk mengetahui pemanfaatan dari hasil penelitian “pengaruh ekstrak biji 

sirsak (Annona muricata.L) terhadap mortalitas hama penggerek biji kopi 

(Hypothenemus hampei F.) yang dikembangkan sebagai sumber belajar biologi 

yang berupa handout” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara keseluruhan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan 

lingkungan hidup dan pemanfaatan tumbuhan sebagai insektisida alami sesuai 

dengan Standar Kompetensi menganalisis hubungan antara komponen 

ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam 

keseimbangan ekosistem, dengan Kompetensi Dasar menjelaskan keterkaitan 

antara kegiatan manusia dengan masalah pencemaran lingkungan dan 

pelestarian lingkungan pada tingkat SMA kelas X semester II. 
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2. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu mendapatkan informasi tentang cara 

pengendalian hama penggerek dengan memanfaatkan tanaman sebagai 

pestisida nabati yang tidak merusak dan mengganggu lingkungan sekitar, 

memberikan sumbangan pengetahuan dan teknologi mengenai manfaat dari 

ekstrak biji sirsak (Annona muricata L.) sebagai pestisida alami yang dapat 

digunakan sebagai pembasmi hama penggerek pada biji kopi, sebagai dasar 

pengembangan tanaman untuk kegiatan ilmiah serta memperkaya inventaris 

pestisida nabati yang mudah diperoleh, mudah digunakan, dan murah 

harganya. 

3. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif pembasmi hama 

penggerek biji kopi dengan pestisida nabati yang aman bagi lingkungan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah biji sirsak (Annona 

muricata L.) yang di peroleh dari desa tugurejo kota Kediri. Ekstrak biji 

sirsak yang digunakan terbuat dari bahan biji dan aquades. 

2. Biji kopi yang digunakan di peroleh dari perkebunan kopi di dusun dukuh 

karangan, desa Donoware, kecamatan karangploso kabupaten malang. 

3. Konsentrasi ekstrak tanaman sirsak (Annona muricata L.) yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 1%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 3%. 
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4. Hama yang digunakan untuk penelitian adalah hama penggerek biji kopi 

(Hypothenemus hampei F.) pada stadium imago yang diperoleh dari hasil 

biakan. 

5. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah mortalitas 

hama penggerek biji kopi (Hyphothenemus hampei F.) setelah aplikasi setiap 

1 X 24 jam selama 120 jam. 

6. Mortalitas yang diamati pada hama penggerek biji kopi (Hypothenemus 

hampei F.) ditandai dengan tidak adanya respon atau tidak adanya gerakan 

apabila disentuh dengan lidi dan posisi tubuh kaku. 

7. Penelitian dilakukan secara in vitro yaitu di laboratorium kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

8. Sumber belajar biologi yang dikembangkan dari penelitian ini adalah handout 

materi lingkungan dan perubahannya pada pembelajaran biologi SMA kelas 

X. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ekstraksi adalah suatu metoda operasi yang digunakan dalam proses 

pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan sejumlah 

massa bahan (solven) sebagai tenaga pemisah (Maulida, 2010). 

2. Biji adalah bagian dari buah sirsak yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida 

nabati untuk organisme pengganggu tanaman (OPT) (sudjijo, 2008). 



7 

 

3. Mortalitas adalah jumlah kematian serangga uji yang dinyatakan mati 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain insektisida, 

parasitoid dan predator (Yasmin, 2010).  

4. Hama merupakan suatu organisme perusak tanaman pada akar, batang, daun, 

dan biji yang dapat menghambat pertumbuhan suatu tumbuhan (Setiawati, 

2008). 

5. Hama penggerek biji kopi (Hypothenemus hampei F.) adalah hama yang 

tergolong ordo coleoptera dan famili curculionidae, hama ini menggerek buah 

muda maupun buah yang keras biji dari sekitar diskus (pusar) buah kopi 

(Rahardjo, 2013). 

6. Sumber Belajar adalah Segala daya yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung, di luar diri peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri mereka 

pada saat pengajaran berlangsung disebut juga sebagai sumber belajar 

(Rohani,2004). 

7. Sumber belajar yang dikembangkan adalah sumber belajar berupa handout. 

Handout adalah bahan pembelajaran yang dibuat ringkas yang bersumber dari 

beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok 

yang diajarkan peserta didik. 

 


