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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Produksi Bunga Kol nasional pada tahun 2014 mencapai 136.514 ton 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 151.288 ton (BPS, 

2015).Pada tahun yang sama volume ekspor Bunga Kol mengalami kenaikan 

sebesar 418 ton dari volume ekspor ditahun 2013 sebesar 32 ton (Namun, volume 

impor Bunga Kol Indonesia mengalami kenaikan yang lebih besar yakni 653 ton 

dari tahun 2013 sebesar 567 ton. Selisih yang sangat besar antara volume 

ekspordan impor Bunga Kol yang mencapai 235 kg mengindikasikan masih 

rendahnya kuantitas produk yang dihasilkan. 

Pengaruh lingkungan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil kol 

bunga. Faktor serangan hama seperti ulat perusak daunmerupakan salah satu 

kendala dalam pertumbuhan dan hasil kol bunga. Selama pertumbuhan generative 

ulat perusak daun banyak menyerang tanaman bunga kol. Ulat yang berwarna 

hijau ini memakan permukaan daun bagian bawah dengan meninggalkan tulang-

tulang daun sehingga daun berlubang. Kondisi ini akan mengganggu proses 

fotosintesis kol bunga karena penangkapan energi cahaya untuk fotosintesis tidak 

efesien, akibatnya fotosintat yang dihasilkan juga akan berkurang (Andoko, 

2002). 

Presentase serangan ulat crop tertinggi dijumpai pada bagian crop, yakni 

sebesar 16,84% , diikuti pada bagian-bagian crop dan daun sebesar 15,24%, titik 

tumbuh yakni 13,61% dan terendah pada bagiam daun yakni 3,14%. Secara 

keseluruhan, total tanaman bunga kol yang terserang ulat crop dilokasi yakni 
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48,53%, sisanya 51,17% tidak terserang. Oleh karena itu upaya pengendalian 

hama ulat crop dengan cara: Melakukan sanitasi kebersihan kebun, yaitu dengan 

membersihkan kebun dari bahan-bahan organic yang bisa membusuk yang dapat 

menjadi sarang tempat hama ini bertelur, melakukan pola tanam dan pengaturan 

jarak tanam, jangan menanam dua jenis tanaman yang disukai ulat crop 

berdekatan, membuat persemaian di tempat yang tidak terlindung atau 

mengurangi naungan.perlu dilakuakn untuk mencegah dan menekan kerugian 

akibat serangan hama tersebut (Herminanto, 2006). 

Pada umumnya, petani melakukan pengendalian dengan menggunakan 

pestisida sintetik  (kimia) dengan asumsi bahwa pestisida sintetik lebih efektif 

untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pestisida kimia mempunyai 

dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya. Hal ini 

disebabkan pestisida sintetik   (kimia) dapat menimbulkan dampak residu dan  

mengakibatkan terjadinya pencemaran pada tanah, air dan udara (Hardianto, 

1999). Selain itu penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menyababkan 

hama  menjadi kebal, peledakan hama baru, penumpukan residu bahan kimia di 

dalam  hasil panen, terbunuhnya musuh alami, pencemaran lingkungan oleh 

residu bahan kimia. Oleh karena itu perlu dicari cara pengendalian OPT yang 

lebih aman dan  ramah lingkungan (Maia,2011). 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengendalikan OPT adalah 

dengan penggunaan pestisida nabati yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan di 

lingkungan sekitar. Pestisida  nabati dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan 

serangan ulat pada tanaman maupun gulma. Pestisida nabati merupakan hasil  
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ekstraksi bagian tertentu dari tumbuhan baik dari daun, buah, biji atau akar. 

Pestisida nabati mudah dibuat dan bahan dasarnya pun relatif mudah didapat. 

Sehingga para petani diharapkan mampu mengaplikasikannya dan tidak  

bergantung lagi pada penggunaan pestisida kimiawi. Dengan modal usaha yang 

kecil Petani dan kelompok usaha kecil bisa memanfaatkan bahan alam sebagai 

bahan pestisida dan oba - obatan tanaman. Pengolahan bahan alami untuk obat  -  

obatan pertanian cukup mudah hanya memerlukan ketelatenan, selain itu  

biayanyapun sangat murah. (Novizan,2002). 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun papaya, daun bandotan dan 

daun kenikir sebagai pengendali hama utama pada tanaman bunga kol. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang di hadapi adalah apakah ada pengaruh ekstrak daun 

papaya (Carica papaya L.), daun bandotan (Ageratum conyzoides L.),Tagetes 

(Tagetes erecta L.) terhadap populasi hama utama tanaman bunga kol. 

1.3. Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh ekstrak daun pepaya, daun bandotan, daun kenikir 

atau kombinasinya terhadap intensitas serangan hama utama tanaman bunga 

kol. 

2. Diduga terdapat pengaruh ekstrak daun pepaya, daun bandotan, daun kenikir 

atau kombinasinya terhadap persentase keparahan serangan hama utama 

tanaman bunga kol. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas ekstrak daun 

papaya (Carica papayaL.), daun bandotan (Ageratum conyzoides L.), tagetes 

(Tagetes erecta L.) terhadap populasi hama utama tanaman bunga kol. 


