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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan tumbuhan semak berkayu 

yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan 

kekeringan dan mudah diperbanyak dengan stek. Walaupun telah lama dikenal 

sebagai bahan pengobatan dan racun, saat ini ia makin mendapat perhatian 

sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena kandungan minyak 

bijinya (Anonymous, 2009). Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 

menyatakan, minyak bakar berbahan baku biji jarak pagar (J. curcas) sangat 

potensial dikembangkan sebagai alternatif bahan bakar murah untuk 

menggantikan bahan bakar minyak hasil pertambangan. Oleh karena itu kita akan 

mendorong petani mengembangkan tanaman jarak pagar (J. curcas) (Sobyanto, 

2005). 

Jatropha curcas disebut jarak pagar karena banyak ditanam sebagai 

tanaman pagar. Tanaman ini termasuk familia Euphorbiacea, berasal dari Amerika 

bagian tropis, dengan sinonim Jatropha acerifolia Salibs atau Curcas purgans 

Medik (Heyne, 1987). Di Indonesia jarak pagar sering digunakan untuk minyak 

lampu, dan banyak digunakan sebagai obat tradisional baik daun maupun 

buahnya. Bijinya mengandung minyak sekitar 25-30% dan kernelya mengandung 

minyak 50-60% (Lele, 2005). Selain minyak, biji jarak pagar mengandung curcin 
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dan toksalbumin. Sedangkan daunnya banyak mengandung kaemfesterol, 

sitosterol, stimosterol, amirin dan tarokserol. 

Jarak pagar banyak mendapat perhatian, karena minyaknya dapat diproses 

menjadi minyak  biodiesel (pengganti solar) dan minyak bakar (pengganti minyak 

tanah). Di Indonesia pemanfaatan minyak biji jarak pagar sebagai insektisida 

botani belum banyak diteliti, sedang penelitian di beberapa Negara lain seperti 

Cina, Filipina, New York/Amerika Serikat, Thailand, India, Singapura dan 

beberapa Negara berkembang lainnya telah lama dilakukan.  

Kandungan bahan kimia biji jarak pagar dapat dimanfaatkan sebagai 

insektisida nabati karena terdapat bahan racun didalamnya yaitu phorbol ester dan 

curcin. Petani dapat memanfaatkan senyawa phorbol ester dan curcin melalui 

ekstrak bungkil biji jarak pagar yang kemudian disemprotkan pada tanaman. 

Penyemprotan pertama kali dapat memberikan pengaruh terhadap serangan hama. 

Kepekaan atau tingkat konsentrasi akan berdampak pada tingkat mortalitas karena 

pengaruh senyawa phorbol dan curcin sebagai insektisida nabati (Tukimin, 2008). 

 Kutu putih F. virgata merupakan hama dan vector penyakit pada tanaman 

yang dapat mengugurkan daun. Upaya pengendalian kutu putih F. virgata sampai 

saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan senyawa insektisida sintetik. 

Insektisida sintetik banyak digunakan petani karena efektif, mudah diperoleh. 

Tetapi penggunaan insektisida sintetik ini selain menguntungkan ternyata juga 

dapat menimbulkan masalah seperti terbunuhnya musuh alami predator dan 

parasitoid, serta adanya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan yang 

dapat menimbulkan kematian bagi pemakainya. 
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 Pemanfaatan minyak biji jarak pagar (J. curcas) terutama pada bungkil biji 

jarak pagar sebagai insektisida nabati belum banyak digali dan diteliti. Dalam 

penelitian ini menggunakan dua aksesi dari bungkil biji jarak pagar aksesi SP 8 

dan bungkil biji jarak wangi. Pada penelitian terdahulu (Senja, 2010) 

menggunakan dengan konsentrasi 20 ml/L larutan minyak biji jarak pagar pada 

aksesi SM 81 ditambah 1 g detergen/L karena sebagai emulgator sudah cukup 

efektif mengakibatkan mortalitas ulat daun Spodoptera litura sebesar 62 %. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka perlu melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Minyak Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) sebagai 

Insektisida Nabati terhadap Mortalitas Hama Kutu Putih Ferrisia virgata 

(Cockerell)”.   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pada tingkat konsentrasi dari waktu ke waktu setelah 

diberi insektisida nabati minyak bungkil biji jarak pagar aksesi SP 8 dan 

jarak wangi terhadap mortalitas kutu putih F. virgata ? 

2. Pada konsentrasi berapakah minyak bungkil biji jarak pagar aksesi SP 8 

dan jarak wangi efektif mempengaruhi nilai mortalitas kutu putih F. 

virgata? 

3. Bagaimana nilai LC50 pemberian minyak bungkil biji jarak pagar aksesi 

SP 8 dan jarak wangi dalam mempengaruhi mortalitas kutu putih F. 

virgata? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pada tingkat konsentrasi dari waktu ke waktu 

setelah diberi insektisida nabati minyak bungkil biji jarak pagar aksesi SP 

8 dan jarak wangi terhadap mortalitas kutu putih F. virgata. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi minyak bungkil biji jarak pagar aksesi SP 8 

dan jarak wangi yang efektif mempengaruhi mortalitas kutu putih F. 

virgata. 

3. Untuk mengetahui nilai LC50 pemberian minyak bungkil biji jarak pagar 

aksesi SP 8 dan jarak wangi dalam mempengaruhi mortalitas kutu putih 

F. virgata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup dan 

pemanfaatan bahan tumbuhan sebagai insektisida botani. 

2. Data penelitian ini diharapakan dapat digunakan dan ditindak lanjuti untuk 

digunakan sebagai alternatif insektisida botani. 

3. Penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi ilmiah dan temuan-

temuan baru kandungan bahan aktif bungkil biji jarak pagar (J. curcas) 

untuk penelitian lebih lanjut. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Untuk tidak memberikan perbedaan dalam penelitian ini, maka penulis perlu 

membatasi dalam penelitian antara lain: 

1. Kutu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kutu putih F. virgata pada 

instar dua. Kutu diperoleh dari kebun percobaan Balai Penelitian Tanaman 

Tembakau dan Serat (BALITTAS), Malang.  

2. Bungkil biji jarak pagar yang digunakan adalah bungkil biji jarak pagar 

aksesi SP 8 dan jarak wangi yang telah tersedia di Laboratorium Entomologi 

BALITTAS. Konsentrasi yang digunakan adalah 5 ml/L, 10 ml/L, 20 ml/L, 

dan 40 ml/L dengan menggunakan pelarut air ditambah 1 gram detergen/L.  

3. Pengamatan pengaruh minyak bungkil biji jarak pagar (J. curcas) terhadap 

mortalitas kutu putih (F. virgata) dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

kutu yang mati selama 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam, dan 72 jam 

setelah penyemprotan. Parameter yang diamati adalah jumlah kutu yang mati, 

gejala keracunan pada kutu dan tingkah laku kutu saat terkena minyak 

bungkil biji jarak pagar (J. curcas). 

4. Tingkat mortalitas adalah jumlah kutu yang mati dari serangga uji dipelihara 

pada tanaman jarak pagar, sejumlah 50 ekor instar dua. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Insektisida nabati merupakan insektisida yang berasal dari material bagian 

tanaman yang mengandung racun dan dimanfaatkan sebagai insektisida 

nabati yang relatif aman terhadap ekosistem lingkungan. 

2. Bungkil biji jarak pagar adalah ampas atau sisa perasan dari biji jarak 

pagar. 

3. Mortalitas adalah nilai kematian dari jumlah serangga uji yang dinyatakan 

mati, dalam bentuk persen (%). 

4. Konsentrasi adalah tingkat kepekatan bahan yang digunakan dalam 

volume pelarut yang sama. 

5. Larva adalah serangga (berupa kutu) yang belum dewasa yang baru keluar 

dari telurnya. 

6. Aksesi SP 8 adalah tanaman jarak pagar yang berasal dari Sulawesi 

Selatan 

7. Aksesi jarak wangi adalah  jarak pagar yang berasal dari Mojokerto dan 

memiliki bau khusus atau seperti pandan. 

8. LC50 adalah konsentrasi yang dapat digunakan untuk mematikan 50% 

serangga uji. 

 

 

 

 

 


