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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan tanaman obat. Lebih 

dari 2400 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 255 famili dilaporkan 

mengandung bahan pestisida (Grainge dan Ahmed, 2002 cit Haryati et al., 2004), 

salah satunya adalah pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb). Pandan 

wangi  merupakan tumbuhan yang cocok dengan iklim di daerah tropis. Terdapat 

di pinggir sungai, di tepi rawa, atau di tanah yang basah, dan tumbuh subur di 

daerah pantai sampai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Batangnya 

bulat dengan bekas duduk  daun, bisa bercabang-cabang, menjalar, akar tunjang 

ke luar di sekitar pangkal batang dan  cabang.  

Mutolifah (2007) menyatakan kandungan senyawa pada daun pandan 

wangi terdiri dari 60% adalah saponin dan 40% dari polifenol, alkaloid, flavonoid 

dan tanin. Sedangkan dari hasil uji pendahuluan kandungan saponin pada filtrat 

daun pandan wangi adalah 0,115% sedangkan 2,170% adalah kelompok asam 

fenolat, flavonoid 0,512%, dan tanin 0,379% (Mayaneta, 2011). Daun pandan 

wangi mengandung insektisida berupa saponin, dan senyawa saponin dalam daun 

pandan telah dibuktikan oleh Rohmawati (1995) yang menyatakan bahwa 

kandungan kimia daun pandan wangi adalah senyawa pahit berupa polifenol, 

flavonoid, saponin, minyak astiri dan alkaloid. Adanya saponin dalam daun 

pandan wangi juga telah ditulis oleh Sugati dan Jhonny (1991) yang menyatakan 
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bahwa kandungan zat kimia dalam daun pandan wangi adalah alkaloid, saponin, 

flavonoid, tanin dan polifenol.  

Susana, dkk (1999) telah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa 

senyawa saponin dari ekstrak daun pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) dapat 

menghambat vektor penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Penelitian lain 

juga membutikan bahwa jenis organ tumbuhan pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) mampu menjadi zona hambat pada Pityrosporum ovale 

secara invitro (Muttolifah, 2007). Kandungan saponin daun pandan wangi 

(Pandanus amarylifolius Roxb) sebagai zat yang bersifat racun dan berpotensi 

sebagai zat insektisida. Sianturi (2009), membuktikan bahwa senyawa saponin 

yang bersifat racun dapat menghambat pertumbuhan larva hama penyakit pada 

buah tanaman kacang hijau dan kacang panjang.  

Vivid (2010), melakukan penelitian tentang Uji Toksisitas Potensi 

Insektisida Nabati Ekstrak Kulit Batang Rhizophora mucronata terhadap Larva 

Spodoptera litura, dimana selama masa pemaparan 24 jam, ekstrak kulit batang 

Rhizophora mucronata dengan konsentrasi 20%, 40%, dan 80% menyebabkan 

kematian larva berturut-turut sebesar 12%, 24% dan 40% dari seluruh total hewan 

uji pada setiap tingkatan konsentrasi. Sedangkan konsentrasi 5% dan 10% tidak 

menyebabkan kematian larva. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa larva yang 

mati tubuhnya mengering dan berwarna hitam. Sedangkan larva yang belum mati 

menjadi lambat bergerak dan tidak sensitif terhadap sentuhan. Dari penelitian-

penelitian yang ada semua hama yang dijadikan bahan percobaan untuk resistensi 

terhadap saponin adalah jenis hama yang menyerang tanaman pokok dan bernilai 



10 
 

ekonomis tinggi bagi masyarakat Indonesia, seperti kedelai, kacang hijau, kacang 

panjang, kacang tanah dan lain-lain. Di mana hama-hama tersebut menyerang 

daun tanaman sampai habis dan menyebabkan kematian pada tanaman yang di 

serang. 

Dari sekian banyak tanaman yang bernilai ekonomis tinggi di Indonesia, 

salah satunya adalah tanaman tembakau. Tanaman tembakau adalah tanaman yang 

mudah terserang hama penyakit  sehingga dapat merugikan petani tembakau 

(Nicotiana tabacum L.). Dan hama yang  paling mematikan bagi tanaman 

tembakau adalah ulat grayak Spodoptera litura, karena ulat ini menyerang dan 

memakan daun tembakau. Serangan hama Spodoptera litura pada tanaman 

tembakau menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman tembakau.  

Penelitian Hidayah (2005), menyebutkan bahwa petani tembakau di daerah 

Boyolangu, kabupaten Tulungagung semuanya masih menggunakan petisida 

kimia sebagai satu-satunya cara yang dianggap mampu mengendalikan hama 

Spodoptera litura. Namun cara ini bukan alternatif yang tepat, karena 

pengendalian dengan pestisida kimia akan membawa dampak yang buruk 

diantaranya muncul ketahanan hama tehadap insektisida, timbulnya resurjensi 

hama, dan juga berdampak pada manusia seperti keracunan. Untuk itu diperlukan 

pestisida yang mampu mengatasi hama serta aman bagi manusia dan lingkungan.  

Penggunaan insektisida nabati merupakan alternatif untuk mengendalikan 

serangga hama. Insektisida nabati relatif mudah didapat, aman terhadap hewan 

bukan sasaran, dan mudah terurai di alam sehingga tidak menimbulkan pengaruh 

samping (Kardinan 2002). Insektisida ini adalah insektisida nabati yang dapat 
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dihasilkan dari tumbuhan mengandung racun seperti halnya pada tanaman daun 

pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) yang mengandung senyawa saponin.  

Dengan adanya senyawa saponin pada daun pandan (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) serta belum adanya data penelitian lebih lanjut pada 

mortalitas ulat daun jenis Spodoptera litura, maka peneliti berkeingin untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “ Pengaruh Berbagai Konsentrasi Filtrat 

Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) Terhadap Mortalitas 

ulat daun jenis Spodoptera litura Pada Daun Tembakau (Nicotiana 

tabacum L.)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh pemberian filtrat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) terhadap mortalitas ulat daun jenis Spodoptera litura 

pada daun tembakau (Nicotiana tabacum L)? 

b. Pada konsentrasi berapakah filtrat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) yang paling berpengaruh terhadap mortalitas ulat daun 

jenis Spodoptera litura  pada daun tembakau (Nicotiana tabacum L)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:   

a. Mengetahui pengaruh pemberian filtrat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) terhadap mortalitas ulat daun jenis Spodoptera litura 

pada daun tembakau (Nicotiana tabacum L.). 

b. Mengetahui konsentrasi filtrat daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius 

Roxb.) yang paling berpengaruh terhadap mortalitas ulat daun jenis 

Spodoptera litura  pada daun tembakau (Nicotiana tabacum L.). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

a. Peneliti ingin memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang 

pengaruh senyawa saponin pada filtrat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) terhadap mortalitas ulat daun jenis Spodoptera litura 

pada daun tembakau (Nicotiana tabacum L.). 

b. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai stimulan bagi para mahasiswa jurusan 

biologi untuk bisa menggali lagi tanaman-tanaman asli Indonesia yang bisa di 

gunakan sebagai insektisida nabati. 

c. Penelitian ini diharapkan bisa sebagai stimulan bagi para mahasiswa jurusan 

biologi untuk persiapan mempelajari mata kuliah yang berkaitan seperti 

Vertebrata, Anatomi Tumbuhan, Morfologi Tumbuhan dll. 

d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan memanfaatkan bahan hayati sebagai insektisida alami. 

 



13 
 

1.5 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan filtrat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) yang masih segar dan berwarna hijau. 

b. Obyek penelitian yang digunakan adalah ulat daun jenis Spodoptera litura. 

c. Penelitian ini hanya mencari dan mengetahui pengaruh pemberian filtrat daun 

pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) tehadap mortalitas ulat daun 

jenis Spodoptera litura . 

d. Berdasarkan uji pendahuluan konsentrasi filtrat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) dalam penelitian ini dibatasi sebesar 10%, 20%, 40%, 

60%, 80% dan 100%. 

e. Parameter penelitian ini adalah jumlah kematian ulat daun jenis Spodoptera 

litura setelah 3x24 jam dari perlakuan.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

a. Filtrat adalah substansi yang telah melewati penyaringan (Kashiko, 2004). 

b. Konsentrasi adalah angka pembanding volume zat terlarut terhadap volume 

perlarut atau lartan yang dinyatakan secara khusus (Keenan. 1992). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan konsentrasi adalah konsentrasi filtrat 

daun pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) sebesar 10%, 20%, 40%, 

60%, 80% dan 100%. 

c. Mortalitas adalah proporsi kematian akibat penyakit tertentu (Salim, edisi 

pertama). Dalam penelitian ini mortalitas yang dimaksud adalah kematian 
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yang disebabkan oleh pemberian perlakuan berbagai konsentrasi filtrat daun 

pandan wangi pada sampel.. 

d. Spodoptera litura  atau ulat grayak merupakan salah satu jenis hama 

pemakan daun yang sangat penting (Marwoto dan Suharsono,2007). 

e. Tembakau (Nicotiana tabacum L.) merupakan salah satu komoditas yang 

cukup penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber 

pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja penunjang industri rokok yang 

terkait dengan cukai serta penerimaan devisa negara (Hidayah, 2002).  

 


