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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Racun merupakan salah satu senjata pembunuh makhluk hidup yang sudah 

sangat tua, setua kehidupan manusia. Racun menjadi favorit untuk melenyapkan 

nyawa makhluk hidup karena mempunyai beberapa kelebihan seperti hampir tidak 

meninggalkan jejak pembunuhan, mudah diperoleh, mudah digunakan, sangat 

efektif  (Djojsumarto, 2006). 

Insektisida mencakup bahan-bahan racun yang digunakan untuk 

membunuh jasad hidup yang mengganggu tumbuhan, ternak dan sebagainya yang 

diusahakan manusia untuk kesejahteraan hidupnnya. Pest berarti hama, sedangkan 

cide berarti membunuh (Sarjan, 2010). 

Kubis atau kol mempunyai family brassicaceae, merupakan tumbuhan 

berbatang lunak serta salah satu komoditas hortikultura yang banyak digemari dan 

dibudidayakan di Indonesia. Faktor penghambat dalam budidaya tanaman kubis 

adalah serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) terutama hama ulat 

Plutella xylostella, akibatnya serangan hama Plutella xylostella menyebabkan 

produksi menurun sampai lebih dari 90%. 

Hama  Plutella xylostella merupakan salah satu hama utama pada tanaman 

kubis. Apabila tidak ada tindakan pengendalian kerusakan kubis oleh hama 

tersebut dapat meningkat, dan hasil panen dapat menurun baik kuantitas dan 

kualitasnya. Kondisi seperti ini tentu saja merugikan petani sebagai produsen 

kubis. oleh karena itu upaya pengendalian hama Plutella xylostella perlu 
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dilakukan, salah satu solusi yang di tempuh adalah dengan penggunaan insektisida 

nabati yang sifatnya ramah terhadap lingkungan. Solusi yang saya ambil dengan 

cara pemanfaatan tumbuhan pada tanaman jengkol.   

Tumbuhan jengkol (Pithecollobium lobatum B.) merupakan salah satu 

tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat indonesia sebagai obat tradisional. 

Kulit jengkol mengandung senyawa kimia seperti; saponin, flavonoid dan tannin, 

dari beberapa kandunga senyawa pada kulit jengkol peneliti fokus pada zat kimia  

saponin. Bedasarkan dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kandungan 

saponin pada kulit jengkol sangat berperan penting untuk membunuh hama. Dapat 

dilihat dari peneliti terdahulu menurut Sianutri (2009), membuktikan bahawa 

senyawa saponin yang bersifat racun dapat menghambat pertumbuhan larva hama 

penyakit pada tanaman kubis, hal ini disebabkan pada kadungan saponin memiliki 

kandungan sabun dan memiliki rasa pahit. Menurut penelitian hayati dkk (2004), 

hasil data pada pengamatan intensitas serangan dan jumlah kelompok telur 

menunjukan bahwa pada kontrol intensitas serangan Plutella xylostella 

menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 16,30%. Hal tersebut berbeda dengan 

perlakuan yang lain, dimana pada perlakuan tersebut intensitas serangan hama ini 

relatif lebih kecil. Pada uji pendahuluan (Julianti N, 2013) yang telah dilakukan, 

di peroleh hasil bahwa konsentrasi infus kulit jengkol dapat berperan sebagai 

insektisida nabati ulat ngengat Plutella xylostella, dimana konsentrasi yang 

digunakan antara 30 sampai 50% (30%,35%,40%,45%,50%) pada konsentrasi 

30% didapatkan mortalitas larva ulat ngengat sebanyak 15 ekor dari 20 ekor atau 

mortaliatas larva mencapai 80%. 
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Dalam model pembelajaran yang sesuai dengan uji coba pengaruh infus 

kulit jengkol sebagai penghambat pertumbuhan ulat Plutella xylostella pada 

tanaman kubis dalam pembelajaran biologi Kelas VIII adalah pembelajaran DI, 

model pembelajaran DI adalah model pembelajaran langsung yang menekankan 

pada penguasaan konsep dan perubahan prilaku dengan mengutamakan 

pendekatan deduktif pada fase ini guru dapat menyajikan materi pelajaran baik 

berupa konsep-konsep maupun keterampilan. 

Berdasarkan informasi di atas dan belum adanya laporan penelitian 

mengenai uji efektifitas berbagai konsentrasi infus kulit jengkol terhadap 

mortalitas ulat ngengat Plutella xylostella serta di tunjang oleh studi pendahuluan, 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh Konsentrasi Infus Kulit 

Jengkol Sebagai Penghambat Pertumbuhan Ulat Plutella xylostella Pada Tanaman 

Kubis Dalam Pembelajaran Biologi Kelas V III.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1.2.1 Adakah pengaruh konsentrasi infus kulit jengkol (Pithecellobium Lobatum 

Benth) terhadap mortalitas ulat ngengat  (Plutella xylostella) pada tanaman 

kubis? 

1.2.2 Pada konsentrasi berapakah Infus kulit jengkol (Pithecellobium Lobatum 

Benth) yang paling efektif terhadap mortalitas ulat ngengat  (Plutella 

xylostella) pada tanaman kubis ? 
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1.3 Tujuan  

Adapu tujuan dalam penelitian ini antara lain:  

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi infus kulit jengkol (Pithecellobium 

Lobatum Benth) terhadap mortalitas ulat ngengat  (Plutella xylostell ). Pada 

tanaman kubis. 

1.3.2 Untuk memperoleh konsentrasi berapakah Infus kulit jengkol 

(Pithecellobium Lobatum Benth) yang paling berpengaruh terhadap mortalitas  

ulat ngengat (Plutella xylostell). 

1.3.2 Penelitian ini juga dapat di aplikasikan dalam ilmu pendidikan sebagai 

media pembelajaran SMP kelas VIII semester 2 pada sub bab penyakit dan hama 

pada tumbuhan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Secara Khusus 

1. Manfaat penelitian ini adalah dapat di kaitkan dengan sumber belajar 

biologi pada sub materi hama dan penyakit pada tumbuhan SMP kelas 

VIII semeter 2. 

2. Secara aplikatif penelitian ini memberikan sumbangan cara alternatif 

kepada masyarakat pada umumnya dan Departemen Kesehatan pada 

khususnya bahwa infus kulit jengkol dapat dimanfaatkan sebagai 

insektisida nabati untuk memberantas larva ulat ngengat (Plutella 

xylostella.). 
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1.4.2  Manfaat Secara Umum  

Peneliti ingin memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang 

pengaruh pemberian infus kulit jengkol (Pithecellobium Lobatum Benth)  terhadap 

mortalitas larva ulat daun ngengat  (Plutella xylostella.) 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian ini antara lain: 

1.5.1 Penelitian ini menggunakan ekstrak kulit  jengkol (Pithecellobium 

Lobatum Benth) infus insektisida kulit jengkol yang sudah kering dan 

aquades. 

1.5.2 Menurut Ganiswara (2010) konsentrasi adalah banyaknya zat yang terlarut 

dibandingkan dengan jumlah pelarut, yang dimaksud dengan konsentrasi 

dalam penelitian ini adalah konsentrasi kulit jengkol (Pithecellobium 

Lobatum Benth.) sebesar 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, dan 0,1ml reagen 

kimia sebagai kontrol positif. 

1.5.3 Serangga yang diuji adalah Plutella xylostella. Penelitian ini hanya 

mencari dan mengetahui pengaruh pemberian infus kulit jengkol 

(Pithecellobium Lobatum Benth) terhadap mortalitas ulat kubis terhadap 

mortalitas ulat Plutella xylostella. 

1.5.4 Parameter penelitian ini adalah jumlah kematian ulat kubis Plutella 

xylostella  yang ditandai dengan perubahan warna dari coklat kehijauan 

menjadi putih pucat dan tubuhnya menjadi lembek. 
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1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Infus adalah larutan yang diambil dari rebusan kulit jengkol sebelum 

dilakukan penelitian . 

1.6.2 Konsentrasi adalah banyaknya zat yang terlarut dibandingkan dengan 

jumlah pelarut (Ganiswara, 2000) yang dimaksud dengan konsentrasi 

dalam penelitian ini adalah konsentrasi infus kulit jengkol (Pithecellobium 

Lobatum Benth).   

1.6.3 Dalam penelitin ini mortalitas yang dimaksudkan adalah kematian yang 

disebabkan oleh pemberian perlakuan berbagai konsentrasi infus kulit 

(Pithecellobium Lobatum Benth.). 

1.6.4 Plutella xylostella merupakan jenis hama pemakan daun yang sangat 

penting (Marwato dan suharsono, 2008). 

1.6.5 Kubis (Brasica oleracea) adalah salah satu komoditas tanaman  yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi. Namun dalam budidaya tanaman 

tersebut tidak sedikit tantangan dan kendala yang dihadapi, khususnya 

masalah serangan hama dan penyakit yang dapat menggagalkan panen. 

 


