
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Jagung merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia setelah beras, 

sehingga keberadaan jagung sangat dibutuhkan dalam rangka ketahanan pangan di 

Indonesia. Produksi jagung di Indonesia sebagian besar berasal dari pulau Jawa 

dan sisanya barasal dari propinsi luar Jawa terutama Lampung, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Direktorat 

Jendral Tanaman Pangan (2009), produksi jagung mencapai 18 juta ton. Jagung 

dimanfaatkan untuk konsumsi, bahan baku industri pangan, industri pakan dan 

bahan bakar. Kebutuhan jagung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan 

seiring berkembangnya industri pakan dan pangan (Afifah, 2010). 

Produksi jagung saat ini mengalami penurunan, penurunan tersebut terjadi 

di pulau Jawa dan beberapa pulau di luar Jawa. Sejumlah petani jagung wilayah 

Ngawi Jawa Timur mengalami penurunan produksi jagung dikarenakan curah 

hujan yang tinggi serta serangan hama (Kartiko, 2013). Selain itu produksi jagung 

di Sumatra Utara pada awal tahun 2013 diperkirakan mengalami penurunan 

hingga 15%, penurunan yang terjadi diakibatkan karena serangan hama serta 

kondisi cuaca yang tidak menentu (Anonim, 2013). Berdasarkan data Badan Pusat 

Stastistik (2012), produksi jagung pada tahun 2011 sebesar 923 ton pipilan kering, 

turun sebesar 38 ton (3,95%) dibandingkan tahun 2010, produksi jagung tahun 

2012 diperkirakan sebesar 909 ton pipilan kering, turun sebanyak 14 ton (1,52%) 

dibandingkan tahun 2011. 
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Rendahnya produktivitas jagung yang terjadi disebabkan karena beberapa 

kendala yaitu serangan hama dan penyakit. Hama yang sering dijumpai 

menyerang pertanaman jagung adalah penggerek tongkol jagung Helicoverpa 

armigera (Hubner). Hama ini merupakan serangga yang mempunyai banyak 

tanaman inang (polipag) antara lain tomat, kapas, tembakau, jagung, kedelai dan 

lain-lain (Kalshoven, 1981). Kerusakan oleh larva Helicoverpa armigera 

(Hubner) pada tanaman jagung berkisar 15–69,3% (Distan Sulteng, 2002). 

Pengendalian hama yang dilakukan oleh petani sampai saat ini masih 

menggunakan insektisida kimia. Penggunaan insektisida kimia secara berlebihan 

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menimbulkan residu insektisida dan 

menimbulkan munculnya hama-hama sekunder. Berdasarkan beberapa dampak 

negatif di atas perlu adanya penekanan penggunaan insektisida nabati 

(Kuswanudin et al., 2005).  

Kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari bahan kimia sintetik 

telah mendorong banyak peneliti untuk beralih ke bahan-bahan tumbuhan 

penghasil senyawa beracun atau berperan sebagai insektisida nabati (Kardinan, 

2000). Beberapa tumbuhan yang tergolong sebagai insektisida nabati diketahui 

mengandung senyawa yang bersifat toksin yang mempunyai senyawa bioaktif. 

Salah satu tanaman yang diketahui bersifat toksin adalah tanaman pace atau 

mengkudu (Morinda citrifolia). 

Bagian tanaman yang banyak mengandung senyawa insektisida nabati 

yang terdapat pada mengkudu (Morinda citrifolia L.) antara lain minyak atsiri, 

alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan antrakuinon (Mursito, 2005 dalam 
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Hasnah & Nasril, 2009). Kandungan lainnya adalah terpenoid, asam askorbat, 

scolopetin, serotonin, damnacanthal, resin, glikosida, eugenol dan proxeronin 

(Bangun dan Sarwono, 2005). Senyawa tersebut mempunyai sifat toksin yang 

merupakan senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif yang terdapat pada tumbuhan 

merupakan bahan aktif pengendalian hama, sehingga dapat dijadikan insektisida 

nabati. Menurut Harborne (1987), senyawa bioaktif menyebabkan adanya biologi 

yang khas seperti toksik menghambat makan, antiparasit, dan insektisida nabati. 

Menurut Sara (2012) Pengujian aktivitas insektisida bertujuan untuk 

mengetahui keaktifan senyawa dalam membunuh larva uji yang dapat diamati dari 

nilai LC50 yang diperoleh. Nilai LC50 merupakan besarnya konsentrasi yang 

mengakibatkan terjadinya kematian sebesar 50% dari banyaknya hewan uji. Suatu 

zat dikatakan aktif atau toksik pada uji insektisida dengan konsentrasi maksimal 

1000 µg/mL, jika memiliki nilai LC50 ≤ 500 µg/mL untuk ekstrak sedangkan 

untuk senyawa murni dikatakan aktif jika memiliki nilai LC50 ≤ 50 µg/mL (Meyer 

dkk, 1982).   

Mengkudu (Morinda citrifolia L.) mengandung senyawa metabolik 

sekunder yang bersifat penolak, penghambat makan, penghambat perkembangan 

dan penghambat peneluran (Prijono, 1999). Menurut penelitian Hasnah dan Nasril 

(2009), dengan menggunakan ekstrak buah mengkudu pada konsentrasi 150 ml 

menghasilkan mortalitas Plutella xylostella L. pada tanaman sawi sebesar 65%. 

Serta pada penelitian Tenrirawe, A (2011), dengan penggunaaan ekstrak daun 

sirsak juga telah dibuktikan keefektifanya. Kelebihan dari uji ekstrak daun sirsak 
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yaitu pada konsentrasi 40% dapat mematikan sebanyak 65% mortalitas pada larva 

Helicoverpa armigera H. pada jagung. 

Pada uji pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

konsentrasi ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) dapat berperan sebagai 

insektisida nabati terhadap mortalitas hama jagung (Helicoverpa armigera 

Hubner), dimana konsentrasi yang digunakan antara 20%, 30%, 40%, 50% dan 

60% dengan waktu pengamatan pada jam ke-12, 24, 36, 48, 60 dan 72. Pada 

konsentrasi 60% lebih tinggi mortalitasnya dari pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, 

dan 50%. Konsentrasi 60% mortalitas yang dihasilkan setiap waktu pengamatan 

berbeda yaitu pada jam ke-12 sebanyak 9 ekor, jam ke-24 sebanyak 4 ekor, jam 

ke-36 sebanyak 2 ekor, jam ke-48 sebanyak 1 ekor, jam ke-60 sebanyak 1 ekor, 

dan jam ke-72 sebanyak 1 ekor.  

Hasil dari setiap waktu pengamatan pada konsentrasi 60% diatas dapat 

dilihat pada jam ke-12 jumlah kematiannya sebanyak 9 ekor lebih tinggi dari pada 

pada jam-jam yang lain, hal ini dapat dipertimbangkan bahwa senyawa-senyawa 

ekstrak buah mengkudu pada jam ke-12 sudah bekerja. Sehingga pada konsentrasi 

60%, dengan waktu pengamatan pada jam ke-12 menunjukkkan mortalitas hama 

jagung yang efektif karena menghasilkan mortalitas sebanyak 9 ekor dari 20 ekor 

atau 45% hal ini dapat dikatakan hasilnya belum mencapai LC50 maka konsentrasi 

yang digunakan pada penelitian akan ditambah menjadi 40%, 50%, 60%, 70% dan 

80%. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Efektivitas Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda citrifolia L.) 
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Sebagai Insektisida Nabati Terhadap Mortalitas Hama Jagung (Helicoverpa 

armigera Hubner)” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia L.) sebagai insektisida nabati terhadap mortalitas hama jagung 

(Helicoverpa armigera Hubner)?  

b. Pada konsentrasi berapakah LC50 ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia 

L.) sebagai insektisida nabati yang efektif terhadap mortalitas hama jagung 

(Helicoverpa armigera Hubner)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) sebagai insektisida nabati terhadap mortalitas hama 

jagung (Helicoverpa armigera Hubner). 

b. Untuk mengetahui berapakah konsentrasi LC50 ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) sebagai insektisida nabati yang efektif terhadap 

mortalitas hama jagung (Helicoverpa armigera Hubner). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

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

dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa SMP Kelas VIII/Semester 

genap pada standart kopetensi Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan, 

kopetensi dasar Mengidentifikasi hama dan penyakit pada organ tumbuhan 

yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Serta pemanfaatan bahan 

tumbuhan sebagai insektisida nabati. 

b. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pengetahuan 

dan teknologi mengenai ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

sebagai insektisida nabati. 

c. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif insektisida nabati yang 

aman bagi lingkungan dan kesehatan. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Ekstrak mengkudu (Morinda citrifolia L.) yang digunakan sebagai insektisida 

nabati adalah buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) yang di ekstrak di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dengan cara 

menghaluskan buah mengkudu menggunakan blender, ekstrak buah 

mengkudu yang sudah halus ditambahkan pelarut metanol.  
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b. Konsentrasi insektisida nabati ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  40%, 50%, 60%, 70%, 80%. 

c. Waktu pengamatan terhadap tingkat mortalitas adalah selama 12 jam pertama 

setelah pemberian ekstrak buah mengkudu (Morida citrifolia L.). 

d. Serangga hama yang diuji adalah Helicoverpa armigera (Hubner) pada instar 

II, karena pada masa tersebut ulat sudah bersifat hama (merusak). Hama 

diperoleh Laboratorium Hama Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat 

(BALITTAS) Karangploso, Malang. 

e. Mortalitas yang diamati pada Helicoverpa armigera  (Hubner) ditandai 

dengan ulat tidak bergerak, perubahan warna kulit menjadi hitam, dan tubuh 

hancur serta mengeluarkan cairan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian maka istilah-istilah penting dalam 

skripsi ini didefinisikan sebagai berikut : 

a. Efektivitas adalah terjadinya suatu efek, pengaruh serta akibat dari suatu 

pekerjaan atau perlakuan (Novizan, 2007). Parameter efektivitas 

menggunakan LC50 diketahui dengan cara pengamatan mortalitas hama 

(Helicoverpa armigera Hubner) yang diberi perlakuan dengan konsentrasi 

40%, 50%, 60%, 70% dan 80%. 

b. Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental dan cair, dibuat 

dengan menyaring simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, 

yaitu maserasi, perkolasi atau penyeduhan dengan air mendidih. Pembuatan 
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sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat simplisia terdapat dalam 

bentuk kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan agar zat berkhasiat dapat 

diatur dosisnya (Ariantari dkk, 2006). 

c. Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan bakunya berasal dari 

tumbuhan. 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). 

d. Mortalitas adalah jumlah kematian serangga uji yang dinyatakan mati 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain insektisida, 

parasitoid dan predator (Tukimin, 2010).  

e. Helicoverpa armigera (Hubner) merupakan hama yang bersifat polifagus. 

Inangnya antara lain kapas, jagung, kacang buncis, kacang tanah, kedelai, 

tembakau, tomat, gandum, dan bunga matahari (Cunningham et al, 1999). 


