
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan pasar akan buah tomat dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Hal ini dapat dilihat dari angka produksi yang terus meningkat berdasarkan sensus 

perdagangan 1989, produksi tomat berturut-turut adalah 138.108 ton pada tahun 

1984, kemudian meningkat lagi pada tahun 1986 menjadi 189.400 ton dan pada 

tahun 1988 mencapai 192.200 ton dari data tersebut memperlihatkan bahwa 

kebutuhan tomat terus meningkat sehingga sering tidak mencukupi kebutuhan 

karena produksi yang dihasilkan petani masih jauh dari harapan. Kendala yang 

dialami petani sehingga produksi tomat menurun adalah pengetahuan yang kurang 

serta pengelolaan yang belum maksimal. Menurut Wijayani, Ari (2005) 

menyatakan rendahnya produksi tomat di Indonesia kemungkinan disebabkan 

varietas yang ditanam tidak cocok, kultur teknis yang kurang baik atau 

pemberantasan hama atau penyakit yang kurang efisien. 

Hama dan penyakit tanaman tomat memang sering ditakuti petani karena 

bisa mengancam gagal panen yang mengakibatkan penurunan produksi tomat. 

Kartapradja dan Djuariah (1992) mencatat rata-rata produksi Indonesia hanya 

mencapai 6,3 ton/ha jika dibanding negara Taiwan, Saudi arabia dan India yang 

berturut-turut 21 ton/ha, 13,4 ton/ha, dan 9,5 ton/ha. Fakta tersebut disebabkan 

juga kondisi lingkungan yang tidak baik ketika petani menanam tanaman tomat 

seperti suhu, kelembaban relatif dan intensitas cahaya. Kondisi lingkungan yang 
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buruk akan berdampak pada serangan hama terhadap tanaman tomat seperti 

serangga dan ulat buah. Wijayani, Ari (2005) menyatakan kemampuan tomat 

untuk dapat menghasilkan buah sangat tergantung pada interaksi antara 

pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungannya. Kondisi tersebut dapat 

menggambarkan bahwa penurunan kualitas buah tomat akibat munculnya hama 

yang memakan tanaman disaat kondisi lingkungan juga buruk. Hama utama 

tanaman tomat ini dan sering dijumpai petani adalah ulat penggerek/pengerat buah 

helicoverpa armigera. 

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 tananaman 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 akan mati dalam waktu yang singkat. 

Upaya manusia dalam meningkatkan hasil pertanian telah banyak di 

lakukan, penggunaan insektisida khususnya insektisida sintesis akan memberikan 

manfaat yaitu dengan terbunuhnya organisme sasaran (hama, penyakit, dan 

gulma), tetapi juga menimbulkan efek negatif yang merugikan Resistensi hama 

sasaran terhadap insektisida kimia merupakan salah satu efek negatif yang sangat 

merugikan bagi manusia. Selain resistensi hama sasaran terhadap insektisida, efek 

negative lainnya adalah resurgensi hama sasaran, terbunuhnya serangga bukan 
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sasaran (serangga penyerbuk, parasitoid, dan predator), pencemaran lingkungan, 

dan keracunan pada ternak dan manusia sendiri. Dalam pengendalian hama 

pertanian maka telah dilakukan pengembangan pengendalian secara biologis 

dengan memanfaatkan musuh alami dan pemanfaatan insektisida nabati 

(Hadiyani, 2007). 

Pestisida nabati di artikan sebagai suatu pestisida dengan bahan dasar 

berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan kemampuan 

dan pengetahuan dengan keterbatasan karena terbuat dari bahan alami atau nabati, 

maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai (biodegradable) di alam sehingga 

tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan 

karena residunya mudah hilang ( Anonymous, 2010). 

Pemilihan bagian biji karena bagian ini merupakan bagian yang dapat 

dimanfaatkan sebagai insectisida karena mengandung senyawa aktif yang 

berpengaruh terhadap kehidupan serangga. Tukimin (2008) mengemukakan 

bahwa minyak jarak pagar dan ekstrak biji diketahui mengandung bahan kimia 

yang berpengaruh terhadap kehidupan serangga yakni Curcin dan Phorbol ester. 

Pemanfaatan jarak pagar sebagai insectisida nabati belum banyak diteliti di 

Indonesia tetapi penelitian di negeri lain telah banyak dilakukan. Hasil penelitian 

zat kimia dalam biji jarak pagar dapat mengakibatkan pertumbuhan abnormal 

larva Helicoverpa armigera, baik pada telur, saat pergantian kulit dan dewasa atau 

imago karena adanya sejenis hormon pengatur tubuh (Aida dan Morallo, 1992). 

 Kelebihan biji jarak pagar sebagai pestisida nabati dibandingkan dengan 

pestisida sintetik terdapat pada senyawa yang terkandung didalamnya yaitu 
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Phorbol ester dan curcin. pengaruh senyawa ini dalam mematikan larva ulat 

adalah semakin lamanya penggunaan secara langsung pada tanaman. Petani dapat 

memanfaatkan senyawa Phorbol ester dan curcin melalui ekstrak biji jarak pagar 

yang kemudian disemprotkan pada tanaman. Penyemprotan pertama kali dapat 

memberikan pengaruh terhadap serangan hama ulat buah, namun demikian waktu 

penyemprotan yang lama dan beberapa kali dapat meningkatkan pengaruh 

Phorbol ester dan curcin yang semakin kuat dalam membunuhnya. Lamanya 

penyemprotan akan berdampak pada tingkat mortalitas karena pengaruh senyawa 

Phorbol dan curcin sebagai insektisida nabati (Tukimin, 2008). 

Pengaruh lama penyemprotan akan meningkatkan daya kerja Phorbol dan 

curcin, apabila didukung pula oleh penentuan dosis ekstrak biji jarak pagar. Setiap 

penentuan dosis ekstrak mempunyai kemampuan mematikan larva yang berbeda. 

Oleh karena itu penentuan dosis sangatlah penting karena dengan dosis dapat 

mengetahui perbedaan tiap perlakuan dan untuk menentukan jumlah dosis yang 

tepat digunakan dalam penelitian.  Karena itu perlu diadakan penelitian tentang ” 

Pengaruh Dosis dan Lama Penyemprotan Ekstrak Biji Jarak Pagar (Jatropha 

curcas L) sebagai Insektisida Nabati Terhadap Mortalitas Ulat Buah (Helicoverpa 

armigera) pada Tanaman Tomat  (Solanum esculentum)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Adakah  pengaruh berbagai dosis dan lama penyemprotan ekstrak biji  

Jarak Pagar (Jatropha curcas L) terhadap mortalitas larva ulat buah 

Helicoverpa armigera pada Tanaman Tomat (Solanum esculentum)? 
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1.2.2 Bagaimanakah pengaruh kombinasi yang terbaik pada berbagai dosis dan 

lama penyemprotan ekstrak biji jarak pagar (Jatropha curcas L) yang 

dapat menghambat mortalitas larva ulat buah Helicoverpa armigera pada 

tanaman tomat (Solanum esculentum). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengatahui pengaruh berbagai dosis dan lama penyemprotan 

ekstrak biji  Jarak Pagar (Jatropha curcas L) terhadap mortalitas ulat buah 

Helicoverpa armigera pada tanaman Tomat  (Solanum esculentum). 

1.2.3 Untuk mengetahui pengaruh kombinasi yang terbaik pada berbagai dosis 

dan lama penyemprotan ekstrak biji jarak pagar (Jatropha curcas L) yang 

dapat menghambat mortalitas larva ulat buah Helicoverpa armigera pada 

tanaman tomat (Solanum esculentum). 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara teoritik penelitian ini memberikan informasi ilmiah kepada para 

akademisi tentang pengaruh ekstrak biji  Jarak Pagar (Jatropha curcas L) 

terhadap mortalitas Helicoverpa armigera. 

1.4.2 Secara aplikatif penelitian ini memberikan informasi cara alternative 

kepada masyarakat dan kepada Departemen Pertanian dan Petani bahwa 

ekstrak biji  Jarak Pagar ( Jatropha curcas L) dapat dimanfaatkan sebagai 



 

 
 

6

Insektisida nabati yang ramah lingkungan untuk memberantas ulat  

Helicoverpa armigera. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1.5.1 Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari 

langsung (Sampurno, 2000).  

1.5.2 Konsentrasi adalah angka pembanding volume zat terlarut terhadap 

volume zat pelarut atau larutan yang dinyatakan secara khusus. Dalam 

penelitian ini menggunakan satuan ppm (Keenan  dalam Eko, 1999).  

1.5.3 Mortalitas adalah angka yang menyatakan kematian individu-individu 

suatu populasi dalam lingkungan tertentu. 

1.5.4 Larva adalah serangga (berupa ulat) yang belum dewasa yang baru keluar 

dari telurnya (Kashiko, 2002). 

 

1.6  Batasan Penelitian   

1.6.1 Ulat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulat buah tomat 

Helicoverpa armigera pada instar II. Karena pada masa tersebut ulat sudah 

bersifat hama (merusak). Dengan ciri panjang 9,9 mm, lebar 1.3 mm, umur 

sekitar 3-4 hari dan gerakannya aktif. Ulat di peroleh dari Balittas (Balai 

penelitian Tembakau dan Tanaman Serat) Karang Ploso, Malang.  

1.6.2 Pengamatan pengaruh ekstrak biji jarak pagar (Jatropha curcas L) 

terhadap mortalitas ulat buah tomat Helicoverpa armigera dilakukan 
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dengan cara menghitung jumlah ulat yang mati selama satu hari, dua hari  

dan tiga hari. Parameter yang diamati adalah jumlah ulat yang mati, gejala 

keracunan pada ulat dan tingkah laku ulat saat terkena ekstrak biji jarak 

pagar (Jatropha curcas L). 

1.6.3 Lama penyemprotan adalah durasi atau lama waktu pemyemprotan dosis 

ekstrak biji jarak pagar secara merata sampai mengenai tanaman tomat 

yang dilakukan selama 1 hari dengan 3 kali penyemprotan, 2 hari dengan 6 

kali penyemprotan, dan 3 hari dengan 9 kali penyemprotan, sehingga ulat 

memakan bagian tanaman tomat tersebut.  

1.6.4 Tingkat mortalitas adalah jumlah ulat yang mati dari sejumlah 60 ulat yang 

dipelihara pada tanaman tomat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


