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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan pasar akan bawang merah dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Namun meskipun potensi pemasaran komoditas bawang merah masih sangat kuat 

dan sudah banyak memberikan sumbangan perbaikan teknologi produksi dari 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, tetapi tingkat produktivitas 

komoditas yang bernilai ekonomi tinggi tersebut masih rendah, apabila 

dibandingkan dengan potensi yang mampu dicapai (Vsan Lishout 1992, Suwandi 

1994). Kendala yang dialami petani sehingga produksi bawang merah masih 

dikatakan rendah yaitu karena pengetahuan yang kurang serta pengolahan yang 

kurang maksimal. Menurut Wijayani (2005) rendahnya produksi bawang merah di 

Indonesia kemungkinan disebabkan varietas yang ditanam tidak cocok, kultur 

teknis yang kurang baik atau pemberantasan hama dan penyakit yang masih 

kurang tepat dan efisien. 

Menurut Setiawati dan Suwandi (1998), salah satu kendala terpenting yang 

dapat mengganggu proses budidaya bawang merah adalah serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT). Telah teridentifikasi bahwa terdapat sekitar 6 jenis 

penyakit dan 3 jenis hama utama, yang merusak dan menghancurkan produksi 

bawang merah. Organisme pengganggu tumbuhan bawang merah tersebut secara 

ekologis sebagian besar termasuk dalam organisme yang berstrategi atau 

berseleksi r atau peralihan antara r dan K. Ciri biologisnya antara lain daya 
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keperidiannya tinggi, mortalitas alamiah rendah, siklus hidup singkat, cenderung 

bermigrasi, daya adaptasi pada habitat baru tinggi, daya kompetisi antar spesies 

rendah, dan ukuran tubuh relatif kecil. Oleh karena itu, eksistensi OPT bawang 

merah laten dan sering tingkat populasinya sudah di atas ambang ekonomi 

sebelum bawang merah ditanam. Hal tersebut memicu petani agar selalu 

menggunakan pestisida sintetis untuk mengendalikan OPT untuk menjamin 

keberhasilan usaha tani bawang merah. Apabila serangan salah satu OPT bawang 

merah tidak mampu diatasi, maka kehilangan hasil dapat mencapai 37% 

(Setiawati, 1996).  

Spodoptera exigua atau ulat grayak, atau lebih dikenal sebagai ulat 

pemotong daun bawang merah merupakan hama serangga yang banyak 

menyerang berbagai jenis tanaman dan bersifat polifak (mempunyai tanaman 

inang). Hama ini sulit diberantas dikarenakan aktif pada sore dan malam hari, dan 

pada siang harinya ulat grayak tidak tampak, karena pada umumnya bersembunyi 

di tempat-tempat yang teduh, di bawah batang dekat leher akar bawang merah. 

Serangga ini merusak  pada stadium larva, yaitu memakan daun, sehingga menjadi 

berlubang-lubang dan biasanya dalam jumlah besar ulat grayak bersama-sama 

pindah dari tanaman yang telah habis dimakan ke tanaman lainnya. 

Selama ini untuk menekan populasi hama Spodoptera exigua telah 

ditempuh dengan berbagai cara pengendalian, baik secara kultur teknis, mekanis, 

biologis, maupun dengan insektisida. Pengendalian dengan menggunakan 

insektisida sintetik merupakan cara yang paling mudah dan hasilnya akan tampak 

jelas dalam waktu yang singkat. Namun akhir-akhir ini harga insektisida semakin 
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meningkat, selain itu pemakaian insektisida sintetik dapat membunuh musuh 

alami hama dan organism bukan sasaran lainnya, serta timbulnya hama sekunder, 

resistensi, resurjensi, masalah residu dan pencemaran lingkungan yang dapat 

mengganggu ekosistem (Untung, 2006).   

Menurut Nugroho (2006) ada lima cara untuk mengatasi meluasnya 

serangan hama Spodoptera exigua, yaitu menangkap kupu-kupu (induk ulat 

grayak) dengan jaring seranggan, mengumpulkan telur untuk dimusnahkan,  

meletakkan daun pisang pada lokasi serangan hama sehingga ulat grayak yang 

tidak tahan sinar matahari ini berkumpul di bawah daun kemudian dilakukan 

penyemprotan dengan insektisida kimiawi, selain itu melakukan penggenangan 

sawah dengan air dan melakukan penyemprotan dengan intektisida. 

Banyak cara yang dilakukan petani untuk menekan meluasnya serangan 

hama Spodoptera exigua, namun hal itu dirasa masih kurang efektif. Banyak 

petani beralih menggunakan insektisida kimiawi. Namun, penggunaan insektisida 

kimiawi secara terus menerus dapat menyebabkan dampak negatif  yang dapat 

merugikan resistensi hama sasaran. Insektisida kimiawi merupakan racun yang 

tidak ramah lingkungan. Penyalah gunaan insektisida kimiawi akibat minimnya 

pengetahuan tentang insektisida kimiawi dapat merugikan para petani. Zat kimia 

yang terkandung dalam insektisida kimiawi sangat mungkin meracuni orang lain 

yang tidak bersinggungan secara langsung. Selain itu, dapat membunuh serangga 

bukan sasaran (serangga penyerbuk, parasitoid, dan predator), pencemaran 

lingkungan dan keracunan pada ternak.  
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Melihat banyaknya bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan 

insektisida kimiawi, sangat perlu dipertimbangkan terutama dampak resiko 

terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan terhadap makhluk hidup lainnya. 

Untuk mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida ini, perlu dilakukan 

pengendalian hama terpadu (PHT) yang salah satunya adalah dengan pemanfaatan 

insektisida nabati. Insektisida nabati diartikan sebagai suatu insektisida dengan 

bahan dasar yang berasal dari tumbuhan. Insektisida nabati relatif  mudah dibuat 

dengan kemampuan dan pengetahuan dengan keterbatasan karena terbuat dari 

bahan alami  dan mudah terurai di alam. Sehingga dianggap tidak mencemari 

lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya 

mudah hilang (Dwi, 2007).  

Mimba (Azadirachta indica A. Juss) sudah lama dikenal sebagai bahan 

pestisida nabati yang sangat ampuh. Tanaman ini dahulu dikabarkan berasal dari 

India, tetapi sekarang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tanaman ini 

mudah ditemui dan umumnya tumbuh liar di pingir-pingir hutan, lereng-lereng, 

atau di lahan kosong. Sudah ribuan tahun yang lalu (2500) mimba telah 

dimanfaakan sebagai tanaman obat untuk manusia dan hewan di India dan 

Myanmar.  

Mimba (Azadirachta indica A. Juss) baik biji maupun daunnya 

mengandung biotoksin yang dapat digunakan sebagai insektisida alternatif yang 

ramah lingkungan. Azadirachtin merupakan salah satu senyawa aktif paling 

banyak yang terdapat pada biji mimba. Selain itu juga terdapat salannin, 

meliantriol dan alkaloid. Azadirachtin berpengaruh terhadap serangga sebagai 
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penghambat pertumbuhan (growth regulator) dan penghambat reproduksi. 

Salannin berpengaruh sebagai penurun nafsu makan (anti feedant), meliantriol 

sebagai penolak makan (repellent) dan alkaloid berpengaruh sebagai racun. Hasil 

penelitian terdahulu telah mencatat bahwa biotoksin dari Azadirachta indica A. 

Juss memiliki potensi kuat untuk digunakan sebagai insektisida nabati 

(Untung,2006). 

Pemanfaatan tanaman mimba (Azadirachta indica A. Juss) sebagai 

insektisida nabati pada larva Spodoptera litura pada instar pertama dan kedua 

dapat menyebabkan kematian lebih dari 90%. Selain itu menurut hasil dari 

penelitian terdahulu diketahui bahwa mimba efektif dalam mengendalikan 

populasi Helicoverpa armigera, yaitu menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan ulat yang masih hidup yaitu menurunkan bobot ulat dan pupa 

(Isman, et al, 1990). Hasil penelitian lain juga mengungkapkan bahwa mimba 

yang digunakan pada tanaman kapas akan melepas parasitoid Trichogramma sp. 

sebanyak dua kali efektif sehingga meningkatkan produksi kapas hingga 20% dan 

menurunkan biaya pengendalian hama sebesar 61% (Handayani, et al, 2002). 

Pada uji pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

konsentrasi larutan tepung biji mimba dapat berperan sebagai insektisida nabati 

pada Spodoptera exigua (Hubner), dimana konsentrasi yang digunakan antara 0% 

sampai 100% (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan 

100%). Pada konsentrasi 60% didapatkan mortalitas larva ulat grayak sebanyak 17 

ekor dari 20 ekor atau mortalitas larva mencapai 85%. 
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Harapan dari penelitian ini adalah sebagai alternatif dalam pengendalian 

larva Spodoptera exigua yang ramah lingkungan dengan cara penggunaan bahan 

aktif dari biji mimba, sehingga penggunaan insektisida sintetik yang 

membahayakan dapat dikurangi. Selain itu juga hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi di sekolah 

terutama dalam materi permasalahan lingkungan khususnya pada materi 

pencegahan pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Uji Efektivitas Insektisida Nabati Larutan Tepung Biji Mimba 

(Azadirachta indica A. Juss) terhadap Pengendalian Hama Spodoptera exigua 

secara In Vitro sebagai Sumber Belajar Biologi” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi larutan tepung biji 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap pengendalian hama 

Spodoptera exigua? 

2. Pada konsentrasi berapakah pemberian larutan tepung biji mimba 

(Azadirachta indica A. Juss) yang paling berpengaruh terhadap 

pengendalian hama Spodoptera exigua? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar 

biologi SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai konsentrasi larutan 

tepung biji mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap pengendalian 

hama Spodoptera exigua 

2. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapakah pemberian larutan tepung 

biji mimba (Azadirachta indica A. Juss) yang paling berpengaruh terhadap 

pengendalian hama Spodoptera exigua 

3. Hasil penelitian ini untuk dikembangkan menjadi sumber belajar biologi 

SMA kelas X melalui analisis KD, perencanaan pembuatan silabus dan 

RPP pada materi pembelajaran permasalahan lingkungan dan pembuatan 

artikel pada materi pembelajaran pencegahan pencemaran lingkungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi bidang pendidikan dari hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian 

pendidikan lingkungan hidup dan pemanfaatan bahan tumbuhan sebagai 

insektisida nabati larutan tepung biji mimba (Azadirachta indica A. Juss) 

terhadap pengendalian hama Spodoptera exigua. 

2. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu memberikan informasi 

ilmiah kepada para akademisi  mengenai pemanfaatan larutan tepung biji 

mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap hama Spodoptera exigua. 
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3. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pilihan alternatif  bahwa 

larutan tepung biji mimba (Azadirachta indica A. Juss) dapat 

dimanfaatkan sebagai insektisida nabati yang dapat menghambat 

pertumbuhan Spodoptera exigua yang aman bagi lingkungan dan 

kesehatan. 

 

1.5 Batasan penelitian  

    Agar tidak terjadi gambaran meluas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis hama yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva Spodoptera 

exigua H. pada instar III,  dengan ciri-ciri panjang 6,8 mm, umur sekitar 4-

6 hari dan gerakannya aktif. Larva Spodoptera exigua ini diperoleh dari 

BALITAS Jl. Raya Ploso KM.4 Malang. 

2. Parameter penelitian ini adalah dengan menghitung jumlah kematian, 

gejala keracunan dan tingkah laku hama Spodoptera exigua  saat terkena 

perlakuan yaitu dengan memberi larutan tepung biji mimba (Azadirachta 

indica A. Juss).  

3. Konsentrasi insektisida nabati larutan tepung biji mimba (Azadirachta 

indica A. Juss) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0%, 50%, 55%, 

60%, 65%, 70%, 75%  dan 80%. 
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1.6 Definisi Istilah 

     Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, maka istilah-istilah penting 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut : 

1. Insektisida nabati larutan tepung biji mimba (Azadirachta indica A. Juss) 

adalah insektisida yang bahan bakunya berasal dari tumbuhan mimba. 

Insektisida tersebut murah, praktis dan relatif aman terhadap kelestarian 

lingkungan, masyarakat petani akan sangat terbantu dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada disekitarnya (Irianto dkk, 2009).  

2. Uji adalah percobaan untuk mengetahui kebenaran, baik-buruk, dan 

sebagainya (Purwadarminta, 1998). 

3. Efektifitas adalah terjadinya suatu efek, pengaruh atau akibat dari suatu 

pekerjaan atau perlakuan (Novizan, 2007).  

4. Konsentrasi insektisida nabati larutan tepung biji mimba (Azadirachta 

indica A. Juss) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0%, 50%, 55%, 

60%, 65%, 70%, 75%  dan 80%. 

5. Tanaman mimba (Azadirachta indica A. Juss) mengandung Azadirachtin, 

salannin, meliantriol dan alkaloid dengan konsentrasi yang berbeda-beda 

dan konsentrasi tertinggi ditemukan pada bagian biji (Setiawan, 2010). 

6. Ulat grayak (Spodoptera exigua) adalah serangga yang banyak menyerang 

tanaman terutama pada tanaman bawang merah, dengan ciri-ciri panjang 

badangnya 6-8 mm, pada instar ini terjadi perbedaan warna.  

7. Batas waktu adalah lamanya waktu yang telah ditentukan yaitu selama 2 x 

24 jam. 
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8. In vitro adalah suatu percobaan biologi yang dilakukan dalam tabung 

reaksi atau wadah-wadah laboratoris lainnya atau dapat diartikan sebagai 

suatu istilah untuk menyebut penelitian yang dilakukan di dalam 

laboratorium (Volk & Wheeler, 1988). 

9. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar (Janah, 2012). 

 


