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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Helicoverpa armigera (Hubner) merupakan hama yang umum menyerang 

tanaman sayuran, kacang-kacangan, tomat, jagung dan tembakau. Helicoverpa 

armigera (Hubner) merupakan serangga yang dalam kehidupannya mengalami 

metamorfosa sempurna “Holometabola” yaitu telur, larva, pupa dan dewasa. 

Serangga betina menghasilkan telur 1000 butir yang diletakkan satu persatu pada 

tanaman inang. Periode telur berkisar 2-5 hari, dan setelah itu menetas menjadi 

larva muda yang selanjutnya merusak tanaman inang. Serangga ini di Indonesia 

tersebar luas dari dataran rendah sampai ketinggian A 2.000 m (Kalshoven, 1981). 

Hama pengerat (Helicoverpa armigera) merupakan serangga yang bersifat 

polifagus. Chaudhry dan Sharma (1982) dalam Asfaq (2005) melaporkan bahwa 1 

larva Helicoverpa armigera dapat merusak 7 polong buncis dalam satu pohon, 

hama ini juga menyebabkan kerugian sekitar 5,4 yield. Tanaman yang menjadi 

inang diantaranya tanaman kapas, jagung, kacang-kacangan, tembakau dan tomat. 

Serangan terhadap tanaman tomat biasanya mengakibatkan lubang pada buah dan 

dijumpai banyak kotoran di dalamnya. Buah tomat akan menjadi busuk dan 

mengering sehingga buah tomat akan mati dalam waktu yang singkat. 

Hama utama tanaman tomat seperti Spodoptera litura dan Helicoverpa 

armigera mampu menurunkan produktivitas tanaman tomat secara signifikan 

(Kalshoven, 1981; Departemen Pertanian, 2000). Helicoverfa spp. (Lepidoptera: 
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Noctuidae) merupakan hama utama tomat diberbagai negara (Walgenbach et al, 

1991). Larva menimbulkan kerusakan dengan cara menggerek ke dalam buah 

mencapai 80% (Uhan & Suriatdmadja, 1993). Marwoto dkk (2001) 

mengemukakan bahwa ambang kendali ulat pengerek buah Helicoverpa armigera 

yaitu apabila terdapat 2 ekor per rumpun pada umur 45 hari setelah tanam atau 

intensitas serangan mencapai lebih dari 2%, sedangkan Nurindah (1987) ambang 

kendali Helicoverpa armigera pada kapas terjadi apabila 4 dari 25 tanaman 

terserang terdapat ulat Helicoverpa armigera kecil atau sebelum instar 4. 

Menurut Dyah dkk (2007) pengendalian secara kimiawi dengan insektisida 

sintetik merupakan cara yang sering dilakukan oleh petani untuk mengatasi 

serangan hama karena mempunyai tingkat keberhasilan tinggi tetapi terdapat pula 

dampak negatif berupa resistensi, ledakan hama sekunder dan akumulasi residu 

kimia pada hasil panen dan lingkungan yang membahayakan konsumen dan 

agroekosistem.  

Hasil penelitian yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 

memberikan indikasi bahwa sayuran  yang dipasarkan pada saat ini tidak terbebas 

dari kandungan residu insektisida, sehingga konsumen dihadapkan pada tingkat 

resiko keracunan yang cukup tinggi. Walaupun residu insektisida ini tidak 

menimbulkan dampak negatif yang bersifat langsung terhadap kesehatan 

konsumen, tetapi dalam waktu yang cukup panjang dapat menyebabkan gangguan 

pada syaraf, kanker dan metabolisme enzim. Menurut Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) diperkirakan +  3 juta orang keracunan yang disebabkan oleh 

insektisida,  dengan rincian 6 orang setiap menitnya dan sebanyak 75.000 orang  
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dalam keadaan kronis (Sofnie, 2010). Oleh karena itu, ambang residu bahan kimia 

pada produk harus memenuhi batas maksimum residu insektisida yang telah 

ditetapkan oleh Departemen Pertanian (Dyah dkk, 2007). 

Untuk menjaga kualitas hasil produksi dan menekan kehilangan hasil 

produksi karena adanya organisme pengganggu tumbuhan maka perlu dilakukan 

upaya untuk menggiatkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) dan teknologi 

ramah lingkungan. Salah satu upaya yang perlu diterapkan adalah penggunaan 

insektisida nabati sebagai alternatif pengganti insektisida kimia sintetis. 

Insektisida nabati diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung senyawa 

aktif yang toksik terhadap hama, akan tetapi aman bagi lingkungan, hewan, dan 

menguntungkan manusia. Kegunaan insektisida nabati sangat banyak, salah 

satunya dapat digunakan sebagai bahan insektisida. Akan tetapi selama ini 

insektisida nabati dinilai kurang efektif dalam memberantas hama karena masih 

harus menggunakan bahan baku yang cukup banyak untuk membasmi hama pada 

lahan tertentu (Pragnaningrum, 2008). 

Tanaman jarak kepyar (Ricinus communis L.) telah lama dikenal di 

Indonesia. Tanaman ini termasuk dalam famili Euphorbiaceae, merupakan 

tanaman tahunan yang hidup di daerah tropik maupun sub tropik, dan dapat 

tumbuh pada ketinggian 0-800 m di atas permukaan laut (Ketaren, 1986). Hasil 

utama tanaman jarak kepyar (Ricinus comunnis L.) adalah buah yang terdiri dari 

20% bahan serabut (kulit buah) dan 80% biji yang menggandung minyak (castor 

oil). Sekitar 47% dengan sifat yang tidak mudah mengering (non drying oil). Saat 

ini biji jarak menjadi komoditas ekspor dan digunakan sebagai bahan baku 
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pembuat cat, minyak pelumas, insektisida, plastik, sabun dan bahan bakar roket 

(Soenardi, 2000). Minyak yang dihasilkan dari biji tanaman jarak dikenal sebagai 

minyak jarak. Minyak jarak berwarna bening dan dapat dimanfaatkan sebagai 

kosmetik, bahan baku pembuatan biodiesel, dan sabun (Bailey,1950 dalam 

Perdana dkk, 2008).  

Minyak jarak mengandung komponen gliserida atau dikenal sebagai 

senyawa ester. Gliserida tersebut tersusun dari asam lemak dan gliserol. Asam 

lemak yang terdapat pada gliserida maupun asam lemak bebas bisa dibuat menjadi 

sabun bila direaksikan dengan soda dan reaksi tersebut dikenal sebagai reaksi 

saponifikasi. Komposisi asam lemak minyak jarak terdiri dari asam risinoleat 

sebanyak 86 %; asam oleat 8,5 %; asam linoleat 3,5 %; asam stearat 0,5-2,0 %; 

asam dihidroksi stearat 1-2 % ( Bailey, 1950 dalam Perdana dkk, 2008). 

Tukimin dkk (2010) menyatakan bahwa minyak jarak bekerja sebagai 

bahan yang bersifat toksik terhadap serangga karena memiliki senyawa yang 

mekanisme kerjanya menyerupai juvenile hormon yang mempengaruhi pergantian 

kulit serangga. Selain itu terdapat kandungan yang bersifat phytotoxin 

(toxalbumin) yang terutama terdapat pada biji dan buah, diduga bijinya 

mengandung hydrocyanic acid, risinin (suatu alkaloid), dan risin (suatu protein). 

Pemanfaatan minyak jarak kepyar (Ricinus comunis L.) sebagai insektisida 

nabati dalam bentuk sabun belum banyak digali dan diteliti. Menurut Soenardi 

(2000) minyak jarak kepyar dapat digunakan sebagai insektisida karena adanya 

asam risinoleat yang dikenal dengan risin (bersifat toksik). Penggunaan minyak 

biji jarak kepyar tidak dapat langsung dimanfaatkan dan dicampur dengan air 
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karena bersifat multifayer, oleh karena itu perlu adanya campuran detergen 

(emulgator). Agar lebih praktis dan mudah dalam mengaplikasikan maka minyak 

minyak biji jarak kepyar digunakan dalam bentuk sabun. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Konsentrasi Insektisida Nabati Sabun Minyak Biji 

Jarak Kepyar (Ricinus communis L.) terhadap Mortalitas Helicoverpa 

armigera (Hubner) secara In Vitro.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Adakah perbedaan mortalitas Helicoverpa armigera (Hubner) dari 

waktu ke waktu setelah pemberian berbagai konsentrasi insektisida 

nabati sabun minyak biji jarak kepyar (Ricinus communis L.) secara in 

vitro?  

b. Berapakah konsentrasi larutan sabun minyak biji jarak kepyar (Ricinus 

communis L.) yang paling efektif mempengaruhi mortalitas 

Helicoverpa armigera (Hubner) secara in vitro?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perbedaan mortalitas Helicoverpa armigera 

(Hubner) dari waktu ke waktu setelah pemberian berbagai konsentrasi 

insektisida nabati sabun minyak biji jarak kepyar (Ricinus communis 

L.) secara in vitro.  
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b. Untuk mengetahui berapakah konsentrasi larutan sabun minyak biji 

jarak kepyar (Ricinus communis L.) yang paling efektif 

mempengaruhi mortalitas Helicoverpa armigera (Hubner) secara in 

vitro. 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

a. 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 insektisida nabati. 

b. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan dan teknologi mengenai manfaat sabun minyak biji jarak 

kepyar (Ricinus communis L.) sebagai insektisida nabati. 

c. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif insektisida 

nabati yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. 

 

1.5       Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Larutan sabun minyak biji jarak kepyar (Ricinus comunnis L.) yang 

digunakan diperoleh dari Laboratorium Balai Penelitian Tanaman 

Tembakau dan Serat (BALITTAS) Karangploso, Malang. Larutan 

insektisida sabun minyak biji jarak kepyar terbuat dari bahan minyak biji 
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jarak kepyar, NaOH, dan aquades. Larutan yang digunakan sudah dalam 

bentuk larutan induk 4% yang diperoleh dari 8 gr sabun diencerkan sampai 

50 ml. 

b. Konsentrasi insektisida sabun minyak biji jarak kepyar (Ricinus comunnis 

L.) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10 ml/l, 20 ml/l, 30 ml/l, 40 

ml/l, dan 50 ml/l. 

c. Insektisida alami yang digunakan sebagai pembanding (kontrol positif) 

yaitu kalsium polisulfida yang terbuat dari campuran belerang dan kapur 

yang diperoleh dari Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Tembakau 

dan Serat (BALITTAS) Karangploso, Malang.  

d. Mortalitas Helicoverpa armigera (Hubner) diamati dari waktu ke waktu 

adalah 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam, 72 jam setelah aplikasi.  

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

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

Ciri-cirinya panjang 9,9 mm, lebar 1.3 mm, umur sekitar 3-4 hari dan 

gerakannya aktif. Hama diperoleh Laboratorium Hama Balai Penelitian 

Tanaman Tembakau dan Serat (BALITTAS) Karang Ploso, Malang. 

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

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

tubuh hancur serta mengeluarkan cairan. 
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1.6       Definisi Istilah 

a. 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).  

b. Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume zat 

pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus (Keenam, et al. 1984). 

c. Sabun minyak biji jarak kepyar adalah sabun yang terbuat dari bahan 

minyak biji jarak kepyar, NaOH atau KOH, dan aquades melalui proses 

saponifikasi (Perdana & Ibnu, 2008).  

d. Mortalitas adalah jumlah kematian serangga uji yang dinyatakan mati 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain insektisida, 

parasitoid dan predator (Tukimin, 2008).  

e. Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) 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). Larva menimbulkan kerusakan 

dengan cara menggerek ke dalam buah mencapai 80% (Uhan & 

Suriatdmadja, 1993). 

f. 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, 1990). 


