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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Telah lama disadari masyarakat bahwa sayur merupakan bahan pangan 

yang sangat penting untuk dikonsumsi karena mengandung berbagai vitamin dan 

mineral yang berguna untuk kesehatan. Sayuran yang banyak dikonsumsi 

masyarakat seperti brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis L.) merupakan 

tumbuhan berbatang lunak serta salah satu komoditas hortikultura yang banyak 

digemari dan dibudidayakan di Indonesia.Brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis 

L.) tergolong ke dalam keluarga kubis-kubisan dan termasuk sayuran yang tidak 

tahan terhadap udara panas. Akibatnya, brokoli cocok ditanam di dataran tinggi 

yang lembap dengan suhu rendah. Brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis L.) 

cocok ditanam di daerah dengan ketinggian 700 sampai 2000 meter dpl. Curah 

hujan berkisar antara 1000 sampai 1500 mm per tahun dan meratasepanjang 

tahun. 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) khususnya hama dan penyakit, 

merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produksi kubis-kubisan 

di Indonesia. Kendala utama yang dialami oleh petani brokoli (Brassica oleracea 

var. Botrytis L.) adalah serangan hama yang menyerang tanaman brokoli 

(Brassica oleracea var. Botrytis L.), dimana hama tersebut akan mengurangi hasil 

panen brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis L.). Hasil panen petani brokoli 

berkurang akibatnya penghasilan pun berkurang. Hama penting pada tanaman 

brokoli adalah ulat grayak (Spodoptera litura) dan ulat croci (Crocidolomia 
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pavonana Fabricius). Misalnya saja, kehilangan hasil akibat serangan hama ulat 

grayak (Spodoptera litura) dapat mencapai 100% bila tidak terkendali. Sementara 

itu kehilangan akibat penyakit busuk akar (Rhizoctonia sp.) dapat mencapai 7%, 

dan akibat penyakit bercak daun (Alternaria sp.) sebesar 11%. Masalah hama dan 

penyakit pada brokoli penting sekali untuk ditanggulangi. Strategi yang harus 

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut harus tepat dan tidak menimbulkan 

masalah seperti pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya(Anonymous, 2012). 

Pengendalian ulat bisa diberikan insektisida dengan bahan aktif permetrin, 

bifentrin, siflultrin, spinosad, dan piretrin (Anonymous, 2013).Pengendalian kimia 

secara terpadu terhadap hama ulat grayak ini telah dilakukan dengan cara 

insektisida. Sedangkan praktek pengendalian hama dengan menggunakan 

insektisida secara berlebihan dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain 

resurjensi (peningkatan populasi organisme sasaran setelah perlakuan dengan 

pestisida) dan resistensi (menurunnya kepekaan hama, penyebab penyakit dan 

/atau gulma terhadap pestisida tertentu (kebal)) hama serta letusan hama ke dua, 

insektisida juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Pestisida juga memungkinkan manusia untuk memperoleh hasil panen 

yang lebih besar, tetapi juga membuat berbagai jenis mamalia, burung dan ikan ke 

ambang kematian, di samping juga mengakibatkan banyak kematian terhadap 

parasit, parasitoid dan predator sebagai organisme pengatur keseimbangan 

ekosistem (Sembel B, 2012). 

Mengacu pada hal tersebut, salah satu solusi yang ditempuh adalah dengan 

penggunaan pestisida nabati yang sifatnya ramah terhadap lingkungan. Selain itu 
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penggunaan pestisida nabati dinilai sangat ekonomis karena bahan yang 

digunakan dalam pembuatan pestisida nabati mudah diperoleh dan biaya yang 

dibutuhkan relatif murah, sehingga petani dapat menekan biaya produksi. 

Salah satu alternatif sebagai sumber bahan organik yang potensial adalah 

gulma siam (Chromolaena odorata L.). Gulma siam (Chromolaena odorata 

L.)cukup potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik karena 

produksi biomassanya tinggi. Pada umur 6 bulan Chromolaena odorata L.dapat 

menghasilkan biomassa sebesar 11,2 ton/ha, dan setelah umur 3 tahun mampu 

menghasilkan biomassa sebesar 27,7 ton/ha (Kastono, 2005).  

Walaupun Gulma adalah tumbuhan tingkat tinggi yang tak diinginkan 

tumbuh/hidup pada suatu tempat, misalnya di lahan usaha tani (sawah dan 

ladang/kebun), dijalan-jalan, di taman, di lapangan olahraga, di danau, di sungai 

dan sebagainnya, yang bersifat atau dapat merugikan, langsung atau tidak 

langsung kepada umat manusia (Djafaruddin, 2001). Disini gulma dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik yang berpotensi cukup tinggi, 

khususnya sebagai pestisida nabati yang bermanfaat untuk para petani sayuran 

khususnya petani brokoli. 

Pemanfaatan ekstrak daun gulma siam (Chromolaena odorata L.)sebagai 

pestisida nabati telah di uji cobakan pada beberapa jenis hama, antara lain pada 

ordo Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera dan Isoptera. Variasi aktivitasnya bisa 

berupa efek insektisidal atau repelen tergantung spesies serangganya. Adanya efek 

biocidal dari ekstrak Chromolaena odorata L.diduga karena peran dari satu atau 

beberapa senyawa-senyawa yang dikandungnya dalam gulma siam (Chromolaena 
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odorata L.). Ekstrak daun gulma siam (Chromolaena odorata L.)bersifat toksik, 

karena mengandung senyawa metabolik sekunder yang mampu memberikan efek 

kronik pada ulat grayak(Spodoptera litura) (Utami, 2008). 

Beberapa tanaman telah diketahui mengandung bahan-bahan kimia yang 

dapat membunuh, menarik, atau menolak serangga. Beberapa tumbuhan 

menghasilkan racun dan senyawa-senyawa kompleks yang dapat mengganggu 

siklus pertumbuhan serangga, sistem pencernaan, atau mengubah perilaku 

serangga. Isolasi gulma siam (Chromolaena odorata L.)ini ditemukan sejumlah 

alkaloid, triterpenoid, asetogenin, saponin, tanin dan minyak esensial (Tjatjo dan 

Pratama, 2011). 

Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan pada tanggal 5 september 

sampai dengan 11 september 2013 pada 20 ulat grayak instar dua, dimana telah 

dibudidayakan ulat grayak yang diberi makan daun gulma siam dan daun jarak, 

terlihat hasilnya bahwa selama satu minggu pengamatan ulat tersebut terlihat tidak 

menyukai daun gulma siam, terlihat dari berbedaan prilaku, dimana ulat yang 

diberi makan daun jarak tidak berpindah-pindah tempat (tetap menempel didaun), 

sedangkan ulat yang diberi pakan gulma siam menempel pada batang dan dinding 

toples pembiakan. Pada hari kedua terlihat daun gulma siam yang dimakan 

hanyalah daun muda (hanya daun muda yang terlihat berlubang bekas gigitan ulat 

grayak). Sedangkan pada daun jarak, hampir semua bagian daun terlihat 

berlubang karena telah dimakan oleh ulat grayak.  

Hari ketiga ulat yang diberi makan daun gulma siam terlihat kurus dan 

hanya tersisa empat ekor, sedangkan ulat grayak yang diberi makan daun jarak 
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masih terlihat gemuk dan masih utuh 10 ekor. Hari keempat ulat yang diberi 

pakan daun gulma siam terlihat sangat kurus dan hanya tersisa satu ekor 

sedangkan ulat yang diberi pakan daun jarak terlihat semakin gemuk dan besar. 

Hari kelima hasilnya tetap sama dengan hari keempat ulat grayak yang diberi 

pakan gulma siam tetap tersisa satu ekor dan ulat grayak yang diberi pakan daun 

jarak terlihat semakin besar.  

Hari keenam ulat grayak yang diberi pakan daun gulma siam tidak tersisa 

satupun sedangkan ulat grayak yang diberi pakan daun jarak semakin besar. Disini 

dapat disimpulkan meskipun ulat grayak ini termasuk ulat polifag yang makan 

segala jenis tanaman, tetapi ulat ini tidak menyukai daun gulma siam dikarenakan 

kandungan zat kimia yang terdapat pada daun gulma siam.  

Penelitian ini akan dikembangkan sebagai sumber belajar Biologi SMA 

Kelas X, yang terkait pada standar kompetensi, yaitu menganalisis hubungan 

antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi, serta peranan manusia 

dalam keseimbangan ekosistem dimana pada kompetensi dasar tersebut barkaitan 

dengan penelitian yang saya lakukan dan akan saya kembangkan menjadi sumber 

belajar, yang akan melewati tahap penyesuaiyan dengan Kurikulim, Silabus, dan 

RPP. Yang akan lebih dikaitkan sebagai sumber belajar yaitu gulma siam sebagai 

pestisida nabati yang berkaitan dengan meteri pengendalian lingkungan.Dengan 

latar belakang di atas peneliti mengambil judul “Uji Ekstrak Gulma Siam 

Terhadap Mortalitas Ulat Grayak Pada Tanaman Brokoli Untuk 

Mengembangkan Sumber Belajar Biologi SMA Pada Materi Pengendalian 

Lingkungan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak 

gulma siam (Chromolaena odorata L.)terhadap mortalitas ulat grayak 

(Spodoptera litura) pada tanaman brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis 

L.)? 

2. Berapakah konsentrasi pemberian ekstrak gulma siam (Chromolaena 

odorata L.) yang efektif terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera 

litura) pada tanaman brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis L.)? 

3. Bagaimana proses dan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber 

belajar biologi SMA untuk materi pengendalian lingkungan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh pemberian berbagai 

konsentrasi ekstrak gulma siam (Chromolaena odorata L.)terhadap 

mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura) pada tanaman brokoli (Brassica 

oleracea var. Botrytis L.). 

2. Untuk mengetahui konsentrasi pemberian ekstrak gulma siam 

(Chromolaena odorata L.) yang efektif terhadap mortalitas ulat grayak 

(Spodoptera litura) pada tanaman brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis 

L.). 
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3. Untukmengetahuiproses dan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi 

sumber belajar biologi SMA untuk materi pengendalian lingkungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritik  

a. Untuk mengembangkan keilmuan pengendalian hama dengan bahan 

organik yaitu gulma siam (Chromolaena odorata L.). 

b. Penelitian ini daharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu 

biologi khususnya bidang lingkungan terapan tentang pengaruh 

ekstrak gulma siam (Chromolaena odorata L.)terhadap mortalitas 

hama ulat grayak (Spodoptera litura) pada tanaman brokoli (Brassica 

oleracea var. Botrytis L.). 

2. Secara praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan gulma 

siam(Chromolaena odorata L.) sebagai pestisida alami pemberantas 

hama ulat grayak (Spodoptera litura) pada tanaman brokoli (Brassica 

oleracea var. Botrytis L.).  

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat gulma 

siam (Chromolaena odorata L.) sebagai pestisida alami pembasmi 

ulat grayak (Spodoptera litura). 
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1.5 Batasan Penelitian 

1. Gulma siam  (Chromolaena odorata L.) yang digunakan dalam penelitian 

diasumsikan mengandung senyawa alkaloid, triterpenoid, asetogenin, 

saponin, tannin dan minyak esensial. 

2. Indikator untuk mengetahui kemampuan ekstrak gulma siam(Chromolaena 

odorata L.)sebagai mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura) adalah 

dengan mengidentifikasi banyaknya ulat grayak yang mati setelah 

diberikan ekstrak gulma siam (Chromolaena odorata L.)tersebut. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa 

SMA kelas X pada materi pengendalian lingkungan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Hama adalah organisme perusak tanaman pada akar, batang, daun atau 

bagian tanaman lainnya sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan 

sempurna atau mati.Serangga dikatakan hama apabila serangga tersebut 

mengurangi kualitas dan kuantitas bahan makanan, pakan ternak, 

tanaman serat, hasil pertanian atau panen, pengolahan dan dalam 

penggunaannya serta dapat bertindak sebagai vektor penyakit pada 

tanaman, binatang dan manusia, dapat merusak tanaman hias , bunga 

serta merusak bahan bangunan dan milik pribadi lainnya.Dalam 

Pengendalian Hama Terpadu bahwa hama bukan hanya pada serangga 

tetapi bisa pada vertebrata, tungau, virus, bateri, gulma dan organisme 

pengganggu tanaman lainnya (Anonymous, 2013). 
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2.   Tanaman brokoli (Brassica oleracea var. Botrytis L.)adalah termasuk 

sayuran yang tidak tahan udara panas dan hujan yang terus-menerus. Jika 

hal ini terjadi, tanaman brokoli menjadi kekuning-kuningan. Jika 

membusuk, warnanya berbintik-bintik hitam. Brokoli cocok ditanam di 

dataran tinggi yang lembab dengan suhu rendah, yaitu di atas ketinggian 

700 m dpl. Daun dan sifat pertumbuhan brokoli mirip dengan kubis. 

Bedanya, brokoli berwarna hijau dan masa tumbuhnya lebih lama dari 

kubis. Brokoli tersusun dari bunga-bunga kecil yang berwarna hijau, 

tetapi tidak sekompak bunga kubis. Demikian pula dengan tangkai 

bunganya yang lebih panjang. Jika bunganya telah mekar, tangkai 

bunganya akan memanjang dan keluarlah kuntum-kuntum bunga 

berwarna kuning (Utami, 2008). 

3.  Ulat grayak (Spodoptera litura) pada waktu masih muda berwarna 

kehijau-hijauan dan berbintik-bintik hitam, sedangkan ulat dewasa 

berwarna abu-abu gelap atau coklat. Hama ulat grayak menyerang daun 

tanaman dan buah tanaman. Pada awal serangan, daun terlihat berlubang-

lubang dan lama kelamaan hanya tertinggal tulang-tulang daun. Ulat 

grayak menyerang tanaman pada malam hari, sedangkan pada siang hari 

berada di dalam tanah (Cahyono, 2003). 

4.  Gulma siam (Chromolaena odorata L.) adalah tumbuhan terna pemanjat 

semusim yang dapat tumbuh dua sampai tiga meter pada tempat terbuka 

dan dapat mencapai dua puluh meter apabila tumbuh memanjat pada 
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pohon. Gulma ini dinyatakan sebagai gulma penting karena 

jumlahnya/kelimpahannya sangat besar (Hidayah, 2007). 

 


