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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor 

pembatas penting dalam upaya peningkatan produksi sayuran. Serangan OPT 

terjadi di semua tahap pengelolaan agribisnis sayuran dimulai dari sebelum masa 

tanam, di pertanaman, sampai penyimpanan dan pengangkutan produk. 

Masyarakat sudah tidak asing dengan nama-nama OPT sayuran, seperti ulat daun 

kubis, lalat pengorok daun, kutu daun, penyakit hawar daun, penyakit layu 

bakteri, penyakit bengkak akar, nematoda sista kentang (NSK) dan masih banyak 

lagi. Kehilangan hasil tanaman sayuran akibat serangan OPT di pertanaman 

diperkirakan mencapai 25-100% dari potensi hasil. Di samping sangat 

menurunkan kuantitas produksi, serangan OPT juga dapat menurunkan kualitas 

dan harga produk, serta daya saing produk di pasar. Secara ekonomis kerugian 

tersebut mencapai miliaran rupiah setiap tahun (Setiawati et al., 2008). 

Upaya memperkecil kerugian ekonomi usaha tani sayuran akibat serangan 

OPT, pada umumnya para petani masih sangat menggantungkan pada penggunaan 

pestisida kimia sintetik, meskipun PHT sudah menjadi kebijakan pemerintah. 

Mereka masih mengikuti paradigma perlindungan tanaman konvensional, 

preventif dan prinsip asuransi yang cenderung berlebihan. Penggunaan pestisida 

yang tidak tepat dan tidak benar baik jenis maupun dosis penggunaannya 

seringkali menimbulkan masalah OPT dan ledakan OPT diantaranya: 1) resistensi 

hama, 2) resurgensi hama, 3) ledakan OPT sekunder, 4) residu pestisida, 5) 

 

1 



2 
 

kesehatan manusia, dan 6) masalah lingkungan. Untuk mengurangi dampak 

negatif penggunaan pestisida kimia tersebut, upaya perlindungan tanaman sayuran 

dilakukan berbasis pada pengelolaan ekosistem secara terpadu dan berwawasan 

lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena konsumen tidak hanya menuntut 

produk sayuran yang aman bagi kesehatan, bebas residu pestisida kimia, tapi juga 

menuntut produk sayuran yang diproses dengan teknologi perlindungan tanaman 

yang akrab lingkungan. Salah satu alternatif teknologi pengendalian OPT adalah 

penggunaan pestisida nabati yang lebih alami. Alam sebenarnya telah 

menyediakan bahan-bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi 

serangan OPT pada tanaman sayuran. Oleh sebab itu, aplikasi pestisida nabati 

perlu mendapat perhatian untuk  dikembangkan, karena jenis pestisida ini mudah 

terurai di lingkungan, kurang beracun terhadap jasad berguna, relatif lebih murah 

dan mudah diperoleh (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu, 2013). 

Di Indonesia terdapat 50 famili tumbuhan penghasil racun. Famili tumbuhan 

yang dianggap merupakan sumber potensial insektisida nabati antara lain 

Meliaceae, Annonaceae, Asteraceae, Piperaceae dan Rutaceae. Selain bersifat 

sebagai insektisida, jenis-jenis tumbuhan tersebut juga memiliki sifat sebagai 

fungisida, virusida, nematisida, bakterisida, mitisida maupun rodentisida 

(Setiawati et al., 2008). 

Salah satu tanaman berspektrum luas sebagai insektisida nabati yaitu 

Euphorbia tirucalli. Euphorbia tirucalli atau biasa disebut patah tulang ini 

tumbuh tegak dengan pangkal berkayu, bercabang banyak, dan bergetah seperti 

susu. Getah bersifat asam (acrid latex) dan mengandung senyawa euphorbone, 
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taraksasterol, laktucerol, euphol, senyawa damar yang menyebabkan rasa tajam 

dan kerusakan pada selaput lendir, kautschuk (zat karet), serta zat pahit. Herba 

patah tulang mengandung glikosid, sapogenin, dan asam ellaf. Bersifat insektisida 

yaitu dengan cara penolak (Repellent). OPT sasaran yaitu kutu daun,ulat tanah, 

tungau (Setiawati et al., 2008).  

Penelitian Toana (2010) menunjukkan bahwa daun tumbuhan E. tirucalli 

yang diekstrak dengan pelarut aseton dengan konsentrasi 2% menyebabkan 

mortalitas 50% ulat daun kubis P. xylostella. Penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa daun tumbuhan E. tirucalli yang diekstrak dengan pelarut aseton memiliki 

toksisitas lebih kuat dibanding pelarut etanol pada konsentrasi 3%. Menurut  

Kardinan (1997), ekstrak tumbuhan E. tirucalli menyebabkan kematian anakan 

siput 93% pada konsentrasi ekstrak 10%. 

Spodoptera litura termasuk dalam ordo Lepidoptera, merupakan  hama yang 

menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman budidaya di daerah tropis dan 

sub tropis (Haryanti et al., 2006). Spodoptera litura bersifat polifag atau 

mempunyai kisaran inang yang luas sehingga berpotensi menjadi hama pada 

berbagai jenis tanaman pangan, sayuran, buah dan perkebunan. Penyebaran hama 

ini sampai di daerah subtropik dan tropik. Serangan Spodoptera litura  

berfluktuasi dari tahun ke tahun (Marwoto & Suharsono, 2008). 

Dewasa  ini, menurunnya hasil belajar peserta didik disebabkan kurangnya 

minat belajar. Slameto (2003) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
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lingkungannya. Selain itu, untuk membangkitkan motivasi belajar, 

mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar, melaksanakan eksperimen, 

belajar pendekatan ilmiah, pemahaman materi pelajaran dibutuhkan praktikum. 

Pada pelaksanaan praktikum dalam proses pembelajaran, ada langkah-langkah 

yang perlu dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. 

Karena itu pengajar umumnya menyediakan LKPD sebagai panduan bagi peserta 

didik dalam melakukan praktikum. 

Menurut Depdiknas (2008)  lembar kerja peserta didik (LKPD) / LKM 

(Lembar Kerja Mahasiswa) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja biasanya berupa petunjuk, langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan penggunaan LKPD/LKM 

adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, bagi peserta 

didik akan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas 

tertulis.   Menurut Prastowo (2013) sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan 

peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik dan memudahkan 

pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 

Pendidik dan peserta didik membutuhkan LKM sebagai bahan ajar  

Fitofarmaka semester VI (Enam) pada tema Pembuatan Sediaan, subtema 

Pembuatan Ekstrak dengan tujuan mahasiswa mengetahui teknik pembuatan 

ekstrak dengan Kompetensi Dasar memahami cara penyiapan simplisia dan 

sediaan tanaman, Indikator mahasiswa diharapkan dapat menguasai teknik 

pembuatan ekstrak (Susetyorini, 2015). 
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Berdasarkan  permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian “Pengaruh 

Ekstrak Ranting dan Daun Tumbuhan Patah Tulang (Euphorbia tirucalli)  

terhadap Mortalitas Ulat Grayak (Spodoptera litura) Secara In Vitro sebagai 

Bahan Ajar Biologi” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Adakah   pengaruh  ekstrak ranting dan daun tumbuhan patah tulang 

(Euphorbia tirucalli) terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura) 

secara in vitro? 

1.2.2 Berapa konsentrasi ekstrak ranting dan daun tumbuhan patah tulang 

(Euphorbia tirucalli) yang memiliki tingkat mortalitas ulat grayak 

(Spodoptera litura) tertinggi? 

1.2.3 Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian sebagai LKM untuk mahasiswa 

pendidikan biologi semester VI pada subtema Pembuatan Ekstrak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.3.1 Menganalisis  pengaruh  ekstrak ranting dan daun tumbuhan patah tulang 

(Euphorbia tirucalli) terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura)  

secara in vitro 

1.3.2 Menentukan konsentrasi ekstrak ranting dan daun tumbuhan patah tulang 

(Euphorbia tirucalli) yang memiliki tingkat mortalitas ulat grayak 

(Spodoptera litura) tertinggi  

1.3.3 Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian sebagai LKM untuk mahasiswa 

pendidikan biologi semester VI pada subtema Pembuatan Ekstrak 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat keilmuan yaitu dapat memperluas terapan keilmuan pada  mata 

kuliah fitofarmaka, pengetahuan lingkungan, biokimia, fisiologi hewan, fisiologi 

tumbuhan dan metode penelitian. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi ilmu pengetahuan  penelitian  ini dapat digunakan sebagai sumber 

belajar pembuatan ekstrak dan pestisida organik  

1.4.2.2 Bagi dosen penelitian ini dapat membantu dalam menjelaskan tentang 

Pembuatan Ekstrak semester VI  
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1.4.2.3 Bagi peserta didik hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

mempermudah dalam memahami pelajaran. 

1.4.2.4 Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah informasi 

mengenai pembuatan ekstrak dan pestisida organik. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.5.1 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ranting  patah tulang, 

ranting tua berwarna hijau tua dan lebih keras. Diekstrak secara maserasi. 

1.5.2 Hewan uji yang digunakan adalah Spodoptera litura instar II yang diperoleh 

dari Balittas Jalan Raya Karangploso KM 4 Malang. 

1.5.3 Parameter yang dipakai dalam penelitian ini adalah mortalitas Spodoptera 

litura dan ciri fisik ulat yang mati. 

1.5.4 Pada uji perbedaan pengaruh terhadap mortalitas Spodoptera litura, peneliti 

menghitung jumlah Spodoptera litura  yang mati. 

1.5.5 Konsentrasi yang digunakan yaitu 0%, 40%, 50%, 60%, 70%, dan 80%. 

1.5.6 Pemberian ekstrak dengan menyemprot  pakan Spodoptera litura. 
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1.6 Batasan Istilah 

Batasan  istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hamper semua 

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Sari, 2010).  

1.6.2 Patah tulang (Euphorbia  tirucalli)  adalah perdu yang tumbuh tegak tinggi 

2-6 m dengan pangkal berkayu, bercabang banyak, dan bergetah seperti susu 

yang beracun. Patah tulang mempunyai ranting yang bulat silindris 

berbentuk pensil, beralur halus membujur, dan berwarna hijau. Rantingnya 

setelah tumbuh sekitar satu jengkal akan segera bercabang dua yang 

letaknya melintang, demikian seterusnya sehingga tampak seperti 

percabangan yang terpatah-patah. Daunnya jarang, terdapat pada ujung 

ranting yang masih muda, kecil-kecil, bentuknya lanset, panjang 7-25 mm, 

dan cepat rontok. Bunga majemuk, tersusun seperti mangkuk, warnanya 

kuning kehijauan seperti ranting. Jika masak, buahnya akan pecah dan 

melemparkan biji-bijinya (Setiawati et al., 2008). 

1.6.3 Mortalitas adalah  hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen 

yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Kurnia, 2006). 

1.6.4 Ulat grayak (Spodoptera litura) merupakan salah satu serangga hama 

penting yang sangat polifag. Serangga ini merusak pada stadia larva, yaitu 

memakan daun, sehingga menjadi berlubang-lubang. Biasanya dalam jumlah 
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besar ulat grayak bersama-sama pindah dari tanaman yang telah habis 

dimakan daunnya ke tanaman lainnya (Pracaya, 2007) 

1.6.5 In Vitro (bahasa Latin : dalam kaca) dilakukan tidak dalam hidup organisme 

tetapi dalam lingkungan terkontrol, misalnya di dalam tabung reaksi atau 

cawan Petri (Sartika, 2014). 

1.6.6 Bahan ajar adalah seperangkat materi/substansi pembelajaran (teaching 

material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

(Rahman, 2014). 

1.6.7 Lembar kerja mahasiswa (LKM) adalah lembaran-lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Lembar kerja biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas (Depdiknas, 

2008) 

 


