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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kubis merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi karena 

berbagai manfaat yang terdapat di dalam kubis. Kubis dikenal sebagai sumber 

vitamin A, B, dan C, mineral, karbohidrat, dan protein yang berguna bagi 

kesehatan. Seperti beberapa jenis sayuran lainnya, kubis memiliki sifat mudah 

rusak, produksi musiman, dan tidak tahan disimpan lama. Sifat mudah rusak ini 

dapat disebabkan oleh daun yang lunak dan kandungan air cukup tinggi, sehingga 

mudah ditembus oleh alat-alat pertanian dan hama atau penyakit tanaman 

(Herminanto, 2004). 

Produktivitas kubis di Indonesia sejak tahun 2004 hingga tahun 2007 

mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan terjadi pada tahun 2005 yang 

mencapai nilai produktivitas 22,38 ton/hektar dari 21,06 ton/hektar pada tahun 

2004. Setelah tahun 2005, terjadi penurunan yaitu nilai produktivitas 21,96 

ton/hektar pada tahun 2006, kemudian menjadi 21,23 ton/hektar pada tahun 2007 

(Alam, 2012). Permintaan terhadap sayuran termasuk kubis di Indonesia setiap 

tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat 

pendapatan masyarakat, kesadaran gizi masyarakat, dan permintaan ekspor. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika dalam Alam (2012), menunjukkan 

adanya peningkatan permintaan kubis yang diekspor dari 32.665 ton pada tahun 

2006 menjadi 45.323 ton pada tahun 2007. Tingginya permintaan akan sayuran 
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kubis, menstimulir para pelaku pertanian untuk dapat meningkatkan produktivitas 

sayuran kubis baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan permintaan 

pasar. 

Selama 90 hari periode penanaman kubis, populasi larva ulat krop kubis. 

cenderung meningkat dimulai dua minggu setelah penanaman kubis. Populasi 

larva tertinggi terjadi pada minggu keenam hingga kedelapan setelah penanaman 

kubis, dan akan menurun setelah waktu panen kubis (Sastrosiswojo, 2005). 

Hama ulat krop kubis merupakan salah satu jenis hama utama pada 

tanaman kubis. Hama ulat krop kubis sangat merusak karena larva memakan daun 

baru di bagian tengah tanaman kubis sehingga tanaman tidak mampu membentuk 

krop. Krop merupakan tunas daun pada tanaman kubis. Apabila bagian tengah 

tanaman kubis telah hancur, larva pindah ke ujung daun dan kemudian turun ke 

daun yang lebih tua. Kebanyakan tanaman yang terserang akan hancur seluruhnya 

jika ulat krop kubis tidak dapat dikendalikan. Apabila tidak ada tindakan 

pengendalian, kerusakan kubis oleh hama tersebut dapat meningkat dan hasil 

panen dapat menurun baik jumlah maupun kualitasnya. Serangan yang timbul 

kadang-kadang sangat berat sehingga tanaman kubis tidak membentuk krop 

sehingga terjadi kegagalan panen. Kehilangan hasil kubis yang disebabkan oleh 

serangan hama ulat krop kubis dapat mencapai 10 – 90%. Ulat krop kubis mampu 

menyebabkan kerusakan berat dan dapat menurunkan produksi kubis sebesar 

79,81%. Kondisi seperti ini tentu saja merugikan petani sebagai produsen kubis. 

Oleh karena itu upaya pengendalian hama utama tanaman kubis perlu dilakukan 
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untuk mencegah dan menekan kerugian akibat serangan hama tersebut (Fitriyani, 

2009). 

Sampai saat ini pengendalian hama tanaman kubis yang umum dilakukan 

oleh petani adalah secara kimiawi menggunakan insektisida sintetik. Untung 

(1993), mengemukakan bahwa aplikasi insektisida kimia sintetik yang kurang 

bijaksana dan tidak sesuai dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dapat 

memberikan berbagai dampak negatif seperti terjadinya resistensi hama, 

resurjensi, munculnya hama sekunder, terbunuhnya organisme bukan sasaran, 

adanya residu insektisida pada bahan makanan, pencemaran lingkungan, dan 

bahaya pada pemakai. Menurut Novizan (2002), dampak negatif penggunaan 

insektisida sintetik antara lain timbulnya resistensi hama terhadap insektisida 

sintetik, matinya musuh alami hama, terjadinya serangan hama sekunder, 

resurgensi hama, pencemaran air dan tanah, sehingga berdampak negatif terhadap 

manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai konsumen. 

Pestisida dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit, 

dan pernafasan. Tanpa disadari bahan kimia beracun tersebut masuk ke dalam 

tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan 

mengakibatkan keracunan kronis. Keracunan kronis akibat pestisida saat ini 

paling ditakuti, karena efek racun dapat bersifat karsinogenic (pembentukan 

jaringan kanker pada tubuh), mutagenic (kerusakan genetik untuk generasi yang 

akan datang), dan teratogenic (kelahiran anak cacat). Menurut Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) diperkirakan kurang lebih 3 juta orang keracunan 
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disebabkan pestisida, dengan rincian 6 orang setiap menitnya dan sebanyak 

75.000 orang dalam keadaan kronis (Sastroutomo, 2002).   

Melihat kerugian yang ditimbulkan oleh pestisida sintetik, maka perlu 

suatu usaha untuk mendapatkan alternatif yang lebih efektif dalam mengendalikan 

populasi serangga. Salah satu alternatifnya adalah penggunaan pestisida alami 

untuk mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Pestisida alami mengandung 

bahan yang mudah dan cepat terdegradasi di alam serta mempunyai dampak yang 

kecil terhadap lingkungan sehingga tidak berbahaya. Oleh karena itu pestisida 

alami dapat digunakan sebagai pengganti pestisida sintetik yang mengandung 

bahan-bahan kimia yang dapat merugikan lingkungan (Tarumingkeng, 2007). 

Sebagai alternatif, sekarang mulai dikembangkan penggunaan bahan 

tumbuhan untuk dijadikan insektisida nabati. Menurut Oka (2004), insektisida 

nabati kembali mendapat perhatian menggantikan insektisida kimia sintetik 

karena relatif aman, murah, mudah aplikasinya di tingkat petani, selektif, tidak 

mencemari lingkungan, dan residunya relatif pendek. Penggunaan insektisida 

alami nabati merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengatasi kekurangan insektisida sintetis. Insektisida alami nabati relatif tidak 

meracuni manusia, hewan dan tanaman lainnya karena sifatnya yang mudah 

terurai sehingga tidak menimbulkan residu. Selain itu, insektisida nabati relatif 

mudah dalam penggunaannya dan tidak menimbulkan efek samping pada 

lingkungan, bahan bakunya dapat diperoleh dengan mudah dan murah, dapat 

dibuat dengan cara yang sederhana sehingga mudah diadopsi oleh petani dan 

dianggap dapat meringankan beban perekonomian petani (Kartasapoetra, 2003). 
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Indonesia yang terdiri dari hutan tropis yang luas memiliki banyak 

tumbuhan yang mengandung bahan pestisida. Salah satu tumbuhan yang kaya 

akan zat metabolit sekunder dan berpotensi sebagai sumber insektisida alami 

adalah mimba. Biji dan daun mimba mengandung senyawa kimia alami yang aktif 

sebagai pestisida, yaitu azadirakhtin, salanin, meliatriol, dan nimbin. Azadirakhtin 

tidak langsung mematikan serangga, tetapi melalui mekanisme menolak makan, 

mengganggu pertumbuhan dan reproduksi serangga. Salanin bekerja sebagai 

penghambat makan serangga. Nimbin bekerja sebagai antivirus, sedangkan 

meliantriol sebagai penolak serangga (Kardinan dan Ruhyat, 2003).  

Senyawa kimia azadirakhtin pada daun dan biji mimba dalam sistem 

metabolisme serangga dapat mengganggu sel neurosekretori yang akhirnya 

berakibat adanya gangguan pada stimulasi protein dan pengaturan metamorfosa. 

Gangguan yang berat akan menyebabkan mortalitas larva, sedang gangguan yang 

ringan menyebabkan pertumbuhan terhambat (Rukmana, 2007).  

Selain itu, zat aktif azadirachtin juga dapat menimbulkan berbagai 

pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan pada serangga melalui 

penghambatan perkembangan telur, larva atau pupa, memblokir proses ganti kulit 

selama stadium larva, gangguan terhadap proses kawin terutama proses 

komunikasi seksual, penolakan makan pada larva dan dewasa, mencegah 

meletakkan telur, membuat serangga mandul, meracun larva dan dewasa 

(Rukmana, 2007). 

Dalam satu gram biji dan daun mimba mengandung 2-4 mg azadirakhtin, 

namun ada juga yang mencapai 9 mg. Senyawa kimia tersebut dapat berperan 
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sebagai penghambat pertumbuhan serangga, penolak makan, dan repelen bagi 

serangga. Keuntungan lainnya, azadirakhtin mudah terabsorbsi oleh tanaman, 

bekerja secara sistemik, sedikit racun kontak dan aman bagi serangga musuh 

alami (Isman, 2004). Sebagai insektisida, mimba efektif membunuh lebih dari 200 

jenis serangga hama dan relatif sulit menimbulkan resistensi dibanding dengan 

insektisida kimia sintetik (Ambarwati, 2007). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Uji Efektivitas Berbagai Konsentrasi Filtrat Daun dan Biji 

Mimba (Azadirachta indica A. Juss.) Sebagai Pestisida Nabati Terhadap 

Mortalitas Larva Ulat Krop Kubis (Crocidolomia binotalis Zell.) Secara In-

Vitro”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan mortalitas larva ulat krop kubis setelah penyemprotan jenis 

filtrat tumbuhan mimba secara in vitro? 

2. Adakah perbedaan mortalitas larva ulat krop kubis setelah penyemprotan 

berbagai konsentrasi jenis filtrat tumbuhan mimba secara in vitro? 

3. Apakah interaksi antara jenis filtrat tumbuhan mimba dalam berbagai 

konsentrasi mempengaruhi perbedaan mortalitas larva ulat krop kubis secara 

in vitro? 

4. Pada penyemprotan jenis filtrat tumbuhan mimba manakah yang memiliki 

pengaruh terbaik dalam mortalitas larva ulat krop kubis secara in vitro? 
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5. Pada penyemprotan berbagai konsentrasi jenis filtrat tumbuhan mimba 

berapakah yang memiliki pengaruh terbaik dalam mortalitas larva ulat krop 

kubis secara in vitro? 

6. Pada penyemprotan jenis filtrat tumbuhan mimba dalam berbagai konsentrasi 

berapakah yang memiliki pengaruh tebaik dalam mortalitas larva ulat krop 

kubis secara in vitro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan mortalitas larva ulat krop kubis setelah penyemprotan 

jenis filtrat tumbuhan mimba secara in vitro. 

2. Menganalisis perbedaan mortalitas larva ulat krop kubis setelah penyemprotan 

berbagai konsentrasi jenis filtrat tumbuhan mimba secara in vitro. 

3. Menganalisis interaksi antara jenis filtrat tumbuhan mimba dalam berbagai 

konsentrasi mempengaruhi perbedaan mortalitas larva larva ulat krop kubis 

secara in vitro. 

4. Menentukan pada penyemprotan jenis filtrat tumbuhan mimba manakah yang 

memiliki pengaruh terbaik dalam mortalitas larva ulat krop kubis secara in 

vitro. 

5. Menentukan pada penyemprotan berbagai konsentrasi jenis filtrat tumbuhan 

mimba berapakah yang memiliki pengaruh terbaik dalam mortalitas larva ulat 

krop kubis secara in vitro. 
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6. Menentukan pada penyemprotan jenis filtrat tumbuhan mimba dalam berbagai 

konsentrasi berapakah yang memiliki pengaruh tebaik dalam mortalitas larva 

ulat krop kubis secara in vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diperoleh manfaat 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 bahan tumbuhan sebagai pestisida nabati 

filtrat daun dan biji mimba terhadap mortalitas larva ulat krop kubis.  

2. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pengetahuan 

dan teknologi mengenai manfaat filtrat daun dan biji mimba terhadap 

mortalitas larva ulat krop kubis. 

3. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif pestisida nabati filtrat 

daun dan biji mimba yang dapat membunuh larva ulat krop kubis yang aman 

bagi lingkungan dan kesehatan. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Jenis ulat yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva ulat krop kubis 

pada usia larva yaitu pada instar III, karena pada usia ini ulat krop kubis mulai 

bersifat hama atau merusak. Larva ulat krop kubis diperoleh dari 

Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (BALITTAS) 

Karang ploso, Malang. 

2. Penelitian ini menggunakan filtrat daun dan filtrat biji dari tumbuhan mimba. 

Daun dan biji mimba diperoleh dari Laboratorium Balai Penelitian Tanaman 

Tembakau dan Serat (BALITTAS) Karang ploso, Malang. 

3. Parameter penelitian ini adalah jumlah kematian larva ulat krop kubis karena 

pemberian filtrat daun dan biji mimba yang diamati dari waktu ke waktu yaitu 

12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam setelah aplikasi. Larva ulat krop kubis 

dikatakan mati apabila sudah tidak ada respon atau tidak bergerak apabila 

disentuh dalam jangka waktu tertentu. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Konsentrasi filtrat daun dan biji mimba adalah ukuran yang digunakan untuk 

menyatakan kuantitas zat terlarut dalam suatu pelarut atau larutan yang 

dinyatakan dalam bentuk persen (Alam, 2012). Dalam penelitian ini 

konsentrasi filtrat daun dan biji mimba yang digunakan yaitu 0% (sebagai 

kontrol), 2%, 4%, 6% dan 8%. 
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2. Filtrat daun dan biji mimba adalah sediaan berupa larutan cairan pekat daun 

dan biji mimba yang diperoleh dari hasil penyaringan (Susetyarini dan 

Ariesandy, 2011). 

3. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan bakunya berasal dari zat aktif 

tumbuhan. Pestisida tersebut tergolong murah, praktis dan relatif aman 

terhadap kelestarian lingkungan. Masyarakat petani akan sangat terbantu 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disekitarnya (Kardinan, 1999). 

4. Mortalitas adalah jumlah kematian serangga uji yang dinyatakan mati 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain pestisida, parasitoid 

dan predator. Penelitian ini mengamati mortalitas larva ulat krop kubis instar 3 

yang ditandai dengan ulat tidak bergerak dan kaku (Setiawan, 2012). 

5. Larva ulat krop kubis adalah jenis hama yang banyak dijumpai pada kubis 

dengan ciri-ciri mempunyai tubuh yang berwarna hijau kekuningan, rambut 

pendek dan kepala berwarna hitam. Panjang tubuh berkisar antara 1,73-2,93 

mm dan lebarnya 0,31-0,51 mm (Kartasaputra, 2003). 

6. In vitro adalah sebuah prosedur penelitian yang dilakukan dalam lingkungan 

terkontrol, seperti di dalam tabung reaksi, cawan petri, atau wadah-wadah 

laboratoris lainnya dan dapat diartikan sebagai suatu istilah untuk menyebut 

penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium (Setiawan, 2010). 


