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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Tanaman Bunga Kol (Brassica oleraceae L.) 

2.1.1.Klasifikasi 

 

Gambar 1. Tanaman Bunga Kol 

Menurut klasifikasi dalam tata nama (sistem tumbuhan) tanaman bunga kol 

termasuk kedalam :  

Divisi : Spermatophyta (tanaman berbiji).  

Sub divisi : Angiospermae (biji berada di dalam buah). 

Kelas : Dicotyledoneae (biji berkeping dua atau biji belah).  

Ordo: Rhoeadales (Brassicales). 

Famili : Cruciferae (Brassicaceae). 

Genus : Brassica 6 xv  

Spesies : Brassica oleraceae var. botrytis L. 

2.1.2.Morfologi 

Bunga kol merupakan salah satu anggota dari keluarga tanaman kubis-

kubisan (Cruciferae). Bagian yang dikonsumsi dari sayuran ini adalah massa 

bunganya atau disebut dangan “Curd”. Massa bunga bunga kol umumnya 

berwarna putih bersih atau putih kekuning - kuningan (Anonim. A, 2009). Seperti 
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tanaman yang lainnya, tanaman bunga kol mempunyai bagian - bagian tanaman 

seperti akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. 

Akar Sistem perakaran bunga kol menurut Cahyono (2001) memiliki akar 

tunggang (Radix Primaria) dan akar serabut. Akar tunggang tumbuh ke pusat 

bumi (kearah dalam), sedangkan akar serabut tumbuh ke arah samping 

(horizontal), menyebar, dan dangkal (20 cm – 30 cm). Dengan perakaran yang 

dangkal tersebut, tanaman akan dapat tumbuh dengan baik apabila ditanam pada 

tanah yang gembur dan porous.  

Batang tanaman bunga kol tumbuh tegak dan pendek (sekitar 30 cm). 

Batang tersebut berwarna hijau, tebal, dan lunak namun cukup kuat dan batang 

tanaman ini tidak bercabang (anonim. B, 2009). 

Daun bunga kol menurut Cahyono (2001) berbentuk bulat telur (oval) 

dengan bagian tepi daun bergerigi, agak panjang seperti daun tembakau dan 

membentuk celah - celah yang menyirip agak melengkung xvi ke dalam daun 

tersebut berwarna hijau dan tumbuh berselang - seling pada batang tanaman. Daun 

memiliki tangkai yang agak panjang dengan pangkal daun yang menebal dan 

lunak. Daun - daun yang tumbuh pada pucuk batang sebelum massa bunga 

tersebut berukuran kecil dan melengkung ke dalam melindungi bunga yang 

sedang atau mulai tumbuh.  

Bunga Massa bunga (curd) terdiri dari bakal bunga yang belum mekar, 

tersusun atas lebih dari 5000 kuntum bunga dengan tangkai pendek, sehingga 

tampak membulat padat dan tebal berwarna putih bersih atau putih kekuning - 

kuningan. Diameter massa bunga bunga kol dapat mencapai lebih dari 20 cm dan 
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memiliki berat antara 0,5 kg – 1,3 kg, tergantung varietas dan kecocokan tempat 

tanam (Pracaya, 2000). 

Buah dan Biji Tanaman bunga kol dapat menghasilkan buah yang 

mengandung banyak biji. Buah tersebut terbentuk dari hasil penyerbukan bunga 

yang terjadi karena penyerbukan sendiri ataupun penyerbukan silang dengan 

bantuan hama lebah madu. Buah berbentuk polong, berukuran kecil dan ramping, 

dengan panjang antara 3 cm – 5 cm. Di dalam buah tersebut terdapat biji 

berbentuk bulat kecil, berwarna coklat kehitam – hitaman. Biji – biji tersebut 

dapat dipergunakan sebagai benih perbanyakan tanaman (Cahyono, 2001). 

2.1.3.Syarat Tumbuh 

Syarat tumbuh tanaman bunga kol dalam budidaya tanaman bunga kol 

adalah sebagai berikut : 

Iklim Pada mulanya bunga kol dikenal sebagai tanaman sayuran daerah yang 

beriklim dingin (sub tropis), sehingga di Indonesia cocok ditanam di daerah 

dataran tinggi antara 1000 – 2000 meter dari atas permukaan laut (dpl) yang suhu 

udaranya dingin dan lembab. Kisaran temperatur optimum untuk pertumbuhan 

dan produksi sayuran ini antara 150 C – 180 C, dan maksimum 240 C (Rukmana, 

1995). Bunga kol termasuk tanaman yang sangat peka terhadap temperatur terlalu 

rendah ataupun terlalu tinggi, terutama pada periode pembentukan bunga. Bila 

temperatur terlalu rendah, sering mengakibatkan terjadinya pembentukan bunga 

sebelum waktunya. Sebaliknya pada temperatur yang terlalu tinggi, dapat 

menyebabkan tumbuhnya daun - daun kecil pada massa bunga (curd) (Pracaya, 

2000).  Tanah Tanaman bunga kol cocok ditanam pada tanah lempung berpasir, 
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tetapi toleran terhadap tanah ringan seperti andosol. Namun syarat yang paling 

penting keadaan tanahnya subur, gembur, kaya akan bahan organik, tidak mudah 

becek (menggenang), kisaran pH antara 5,5 – 6,5 dan pengairannya cukup 

memadai (Anonim. B, 2009). 

2.2.Ulat Tritip / Ulat Daun (Plutella xylostella L.) 

2.2.1. Klasifikasi 

 Hama ulat daun kubis Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) 

merupakan salah satu jenis hama utama di pertanaman kubis. Apabila tidak ada 

tindakan pengendalian, kerusakan kubis oleh hama tersebut dapat meningkat dan 

hasil panen dapat menurun baik jumlah maupun kualitasnya. Adapun klasifikasi 

dari P. xylostella yaitu: 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Ordo : Lepidoptera 

Family : Yponomeutidae 

Genus : Plutella 

Spesies : P. xylostella. 

Hama dewasa atau ngengat P. XylostellaL memiliki ciri khas di sayap depan 

berupa garis bergelombang berwarna kuning.  Pada saat ngengat istirahat, sayap 

terlipat dan tampak terlihat bintik segiempat seperti berlian kuning.  Oleh karena 

itu  disebut diamondback.  Ngengat P. XylostellaL aktif pada malam hari atau 
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nocturnal (Mau & Kessing  2007; Chan et al. 2008).  Ratio jumlah jantan dengan 

betina P. xylostella adalah 1:1 (Mau & Kessing  2007). 

2.2.2. Ciri – Ciri dan Siklus Hidup 

 

Gambar 2. Siklus Hidup P. xylostella 

(Sumber : capinera, 2000) 

 

P. xylostella memilikiempat tahap perkembangan yaitu telur, larva, pupa 

dan imago (Gambar 2).  Telur P. xylostella berwarna kuning atau hijau pucat 

ditutupi oleh rambut-rambut (Chan et al. 2008).  Panjang telur P. xylostella 0,44 

mm dan lebarnya 0,26 mm.  Ngengat betina meletakkan telur antara 250-300 butir 

dengan rata-rata 150 butir (Capinera 2000). 

Imago P. xylostella meletakkan telur di atas dan di bawah permukaan 

daun, baik secara tunggal atau berkelompok dekat jaringan pembuluh daun akan 

menetas menjadi larva (Chan et al. 2008).  Larva P. xylostella memiliki empat 

instar.  Bagian ujung tubuh larva berbentuk lancip, larva memiliki lima pasang 

proleg, sepasang proleg menjorok dari posterior berbentuk huruf V (Capinera 

2000).  Fase perkembangan larva berkisar antara 6-30 hari (Mau &Kessing  

2007).  Akhir perkembangan larva akan menjadi pupa.  Pupa P. xylostella 

berwarna hijau terang kemudian berubah menjadi coklat atau krem pucat sampai 

https://haperidah.files.wordpress.com/2013/05/12.jpg
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coklat tua.  Pupa ditutupi kokon yang melekat pada permukaan daun (Chan et al. 

2008).  Panjang pupa P. xylostella berkisar antara 7-9 mm (Capinera  2000).  

Stadia pupa  kisaran antara 5-15 hari (Capinera  2000) dan rata-rata 8 hari (Mau & 

Kessing  2007). 

Siklus hidup P. xylostella dari telur hingga imago meletakkan telur 

berkisar antara 21-51 hari.  Lama periode hidup tersebut dipengaruhi oleh faktor 

makanan dan lingkungan berupa suhu dan kelembaban (Chan et al. 2008).   

Ditambahkan oleh Golizadeh et al. (2009) bahwa kualitas dan kuantitas tanaman 

inang sangat berperan pada dinamika populasi P. xylostella.  Ketersediaan 

makanan itu akan berpengaruh pada kebugaran imago P. xylostella. 

2.2.3. Gejala Serangan 

 Larva P. xylostella memakan jaringan di permukaan bagian bawah daun 

yang gejala awalnya daun tampak berwarna putih (Gambar 2).  Hal ini karena 

menurut Chan et al. 2008, larva memakan daun dan meninggalkan epidermis 

daun.  Apabila epidermis rusak maka daun akan terlihat berlubang.  Kerusakan 

daun yang ditimbulkan bervariasi tergantung pada tahap pertumbuhan tanaman, 

ukuran dan kepadatan larva P. xylostella.  Hampir seluruh daun dimakan larva P. 

xylostella kecuali jaringan pembuluh atau tulang daun (Mau & Kessing  2007).  

Menurut Kalshoven (1981) serangan P. xylostella yang tinggi akan 

mengakibatkan daun berlubang dan tinggal tulang-tulang daunnya saja. 

2.2.4. Kerugian Akibat Serangan Hama 

Hama ulat daun kubis Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) 

merupakan salah satu jenis hama utama di pertanaman kubis. Apabila tidak ada 
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tindakan pengendalian, kerusakan kubis oleh hama tersebut dapat meningkat dan 

hasil panen dapat menurun baik jumlah maupun kualitasnya. Serangan yang 

timbul kadang-kadang sangat berat sehingga tanaman kubis tidak membentuk 

krop dan panennya menjadi gagal. Kehilangan hasil kubis yang disebabkan oleh 

serangan hama dapat mencapai 10-90 persen. Ulat daun kubis P. xylostella 

bersama dengan ulat jantung kubis Crocidolomia pavonana F. mampu 

menyebabkan kerusakan berat dan dapat menurunkan produksi kubis sebesar 

79,81 persen. Kondisi seperti ini tentu saja merugikan petani sebagai produsen 

kubis. Oleh karena itu upaya pengendalian hama daun kubis ini sebagai hama 

utama tanaman kubis perlu dilakukan untuk mencegah dan menekan kerugian 

akibat serangan hama tersebut (Kartosuwondo, 1994). 

2.3.Ulat Crosi (Crocidolomia binotalis Zeller) 

2.3.1. Klasifikasi 

Ulat Crosi (Crocidolomia binotalis Zeller)adalah salah satu hama penting 

bagi beberapa komoditas hortikultura di Indonesia.  Jika tidak dikontrol dengan 

baik, serangan ulat crosi terutama di musim kemarau, dapat menyebabkan 

kerusakan hingga 100% pada tanaman yang dibudidayakan. 

Menurut Jumar (1997), biologi hama ulat crop adalah : 

Kingdom         : Animalia  

Filum               : Arthropoda  

Kelas              : Insecta 

Ordo                : Lepidoptera  

Famili              : Pyralidae  
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Genus              : Crocidolomia 

Spesies            : Crocidolomia binotalis Zell. 

2.3.2. Ciri – Ciri dan Siklus Hidup 

Telurnya diletakkan di balik daun secara berkelompok, jumlah tiap 

kelompok sekitar 11 - 18, dan setiap kelompok berisi sekitar 30 - 80 butir telur. 

Telur berbentuk pipih dan menyerupai genteng rumah, berwarna jernih. Diameter 

telur berkisar antara 1-2 mm. Stadium telur berlangsung selama 3 hari (Pracaya, 

2007). 

Larva yang baru menetas hidup berkelompok di balik daun. Sesudah 4 - 5 

hari, mereka bergerak ke titik tumbuh. Ulat yang baru menetas berwarna kelabu, 

kemudian berubah menjadi hijau muda. Pada punggungnya ada 3 baris putih 

kekuning-kuningan dan dua garis di samping, kepalanya berwarna hitam. Panjang 

ulat sekitar 18 mm. Punggungnya ada garis berwarna hijau muda. Sisi kiri dan 

kanan punggung warnanya lebih tua dan ada rambut dari kitin yang warnanya 

hitam. Bagian sisi perut berwarna kuning. Ada juga yang warnanya kuning 

disertai rambut hijau (Pracaya, 2007). 

Pupa terletak dalam tanah di dekat pangkal batang inang. Panjang pupa 

sekitar 8,5 - 10,5 mm, berwarna hijau pudar dan coklat muda, kemudian berubah 

menjadi coklat tua seperti tembaga. 

Imago jantan lebih besar dan lebih lebih panjang sedikitdaripada yang 

betina. Warna sayap muka krem dengan bercak abu-abu coklat. Ngengat jantan 

berambut hitam berumbia-rumbia di tepi masing-masing sayap muka di samping 

kepala, yang betina kurang rimbun. Lama hidup untuk ngengat betina sekitar 16 - 
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24 hari. Daur hidupnya sekitar 22 - 30 hari. Panjang larva dapat mencapai 18 - 25 

mm (Pracaya, 2009). 

2.3.3. Gejala Serangan 

Ulat crosi atau ulat jantung kubis (Crocidolomia binotalis Zeller) sering 

menyerang titik tumbuh sehingga sering disebut ulat jantung kubis. Ulatnya kecil 

berwarna hijau lebih besar dari ulat tritip,jika sudah besar garis-garis coklat,jika 

diganggu agak malas untuk bergerak. Larva muda bergerombol di permukaan 

bawah daun kubis dan meninggalkan bercak putih pada daun yang dimakan.Larva 

instar ketiga sampai kelima memencar dan menyerang pucuk tanaman kubis 

sehingga menghancurkan titik tumbuh. Akibatnya tanaman mati atau batang kubis 

membentuk cabang dan beberapa crop yang kecil-kecil. Ulat crosi atau ulat 

jantung kubis (Crocidolomia binotalis Zeller) dikenal sebagai hama yang sangat 

rakus secara berkelompok dapat menghabiskan seluruh daun dan hanya 

meninggalkan tulang daun saja. Pada populasi tinggi terdapat kotoran berwarna 

hijau bercampur dengan benang-benang sutera. Ulat krop juga masuk dan 

memakan krop sehingga tidak dapat dipanen sama sekali (Kalshoven, 1981).  

Larva muda memakan daun dan meninggalkan lapisan epidermis yang 

kemudian berlubang setelah lapisan epidermis kering. Setelah mencapai instar 

ketiga larva memencar dan menyerang daun bagian lebih dalam menggerek ke 

dalam krop dan menghancurkan titik tumbuh sehingga tanaman akan segera mati 

(Kalshoven, 1981).. 
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2.3.4. Kerugian Akibat Serangan Hama 

Menurut Jumar, 1997 ulat croci (Crocidolomia binotalis Zeller) merupakan 

hama yang penting pada tanaman kubis. Munculnya hama ini pada pertanaman 

kubis merupakan ancaman yang serius bagi petani. Pada tahun 1998 Balai 

Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura V melaporkan ulat crop merupakan 

hama yang menempati urutan pertama penyebab kerusakan tanaman kubis di Jawa 

Tengah. Serangan hama ini mengakibatkan turunnya produksi mencapai 50 persen 

per hektar. Serangan C. pavonana pada tanaman kubis sampai sekarang belum 

dapat diatasi secara memuaskan, meskipun pengendalian kimia telah dilakukan 

secara intensif. 

Larva instar satu bersifat gregarious, memakan daun pada permukaan 

bawah dengan menyisakan lapisan epidermis atas dan meninggalkan bercak putih 

pada daun yang dimakan. Kepala larva instar awalnya berwarna hitam kecoklatan 

dengan tubuh berwarna hijau. Warna larva bervariasi, umumnya berwarna hijau 

dengan batas garis dorsal dan lateral berwarna kekuningan tergantung corak daun 

yang mereka makan Panjang larva sekitar 18 mm. Biasanya ulat berada pada 

bagian bawah daun karena mereka cenderung menghindari cahaya. Jika diganggu 

agak malas untuk bergerak. Pada hari keempat dan kelima larva akan memakan 

daun dari bagian bawah dan akan menyebabkan kerusakan yang parah pada daun 

sebelum ulat bergerak pada pusat tanaman (Jumar, 1997). 
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gambar 3. Serangan ulat 

(Sumber : http://reader16.docslide.net) 

 

2.4. Tanaman sebagai Bahan Ekstrak 

2.4.1.Daun Pepaya 

 

 
Gambar 4. Daun Pepaya 

(Sumber : juliantara, 2010) 

 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)  

Sub Kelas : Dilleniidae  

Ordo : Violales  

http://reader16.docslide.net/
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Famili : Caricaceae  

Genus : Carica  

Spesies : Carica papaya L. 

Daun pepaya (Carica papaya) banyak mengandung senyawa metabolit 

sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin dan berbagai macam 

lainnya seperti enzim papain. Senyawa yang digunakan sebagai pestisida nabati 

yang mengandung bahan aktif Papain, sehingga efektif untuk mengendalikan ulat 

dan hama penghisap (Juliantara, 2010). 

Kandungan metabolit sekunder pada daun dan biji pepaya dalam bentuk di 

mana prinsip bekerja Karpaina alkaloid menghambat proses metabolisme tubuh 

dalam larva, mengganggu hormon pertumbuhan, dan mencerna protein dalam 

tubuh larva dan mengubahnya menjadi turunan pepton yang akan menjadi tuan 

rumah larva sebagai kekurangan pangan dan akhirnya mati (Utomo, Margo, et 

al.2010). senyawa fenolik membran sel kerusakan kerja menyebabkan lisis di 

dalam tubuh larva (Rahman, 2008).Aktivitas biologis dari  ekstrak daun tanaman 

yang berbeda mungkin bervariasi karena berbeda dalam komposisi metabolit 

sekunder. Senyawa-senyawa yang paling penting adalah chymopapain , Papin 

yang ditemukan di C.papaya . senyawa ini dapat secara bersama-sama atau secara 

mandiri berkontribusi untuk menghasilkan aktivitas terhadap larvasida. Hal ini 

ditunjukkan melalui percobaan pada konsentrasi ekstrak daun pepaya setinggi 

4000 ppm, larva tubuh hancur sampai tidak ada jejak. Flavonoid, bekerja sebagai 

perut racun yang menurunkan larva nafsu makan karena larva gagal mengenali 

stimulus makanan, sehingga dari waktu ke waktu larva akan matikelaparan 
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2.4.2.Daun Bandotan 

 

 
Gambar 5. Daun Bandotan 

(Sumber : Tjitrosoepomo, 2001) 

 

Daun Bandotan (Ageratum conyzoides L.) memiliki bahan bioaktif yang 

bermanfaat untuk  pertanian, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian di 

negara-negara yang berbeda. 

 Menurut Imtiana  (2008),  manfaat daun bandotan sebagai penolak hama 

(ngengat). Larva grayak (Spodotera litura F) adalah yang pertama untuk 

menginjeksi ke pabrik bidang lain seperti kedelai, padi, jagung, sayuran, dll 

memusnahkan dengan pestisida sintetik yang digunakan akhirnya menjadi 

masalah yang negatif untuk manusia pada saat ini. untuk mengetahui bahwa 

pestisida yang digunakan untuk memperjuangkan tanaman dari serangan hama. 

Digunakan dari tanaman pestisida mengenai hasil zat aktif tanaman. Daun 

Ageratum conyzoides L. merupakan salah satu tanaman precocene, ia memiliki 

fungsi sebagai pestisida. Karena conyzoides daun Ageratum conyzoides L. 

memiliki substansi pestisida dan karakteristik biodegrable, berbagai konsentrasi 
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daun bandotan ekstrak (Ageratum conyzoides L.) terhadap mortalitas larva grayak 

(Spodoptera litura F.) Riset tujuan ini adalah untuk mengetahui tentang dampak 

memberikan konsentrasi berbagai daun Ageratum conyzoides L. ekstrak untuk 

Spodoptera litura F. kematian dengan tujuan untuk mengetahui tentang 

konsentrasi conyzoides berbagai daun Ageratum conyzoides L. ekstrak yang 

sangat maksimal untuk Spodoptera litura F. percobaan disusun dalam rancangan 

acak lengkap (RAL), dengan enam replikasi, adalah bahwa 0 ppm, 70 ppm, 80 

ppm, 90 ppm, 100 ppm, 110 ppm, dan 4 replikasi.  

Tempatkan Riset dan waktu di laboratorium kimia di April 14 'sampai 3 

Mei' 2008. Populasi adalah Spodoptora litura F. larva yang subur di "Balai 

Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas) di Malang". Total sampel 240 

larva pada setiap instar (instar 1 sampai instar 6) yang menunjukkan ada fakta 

dampak yang berbeda memberikan berbagai daun konsentrasi Ageratum 

conyzoides L. ekstrak untuk Spodoptera litura F. kematian. Pada 100 ppm 

konsentrasi ekstrak daun bandotan harus memberikan efektifitas yang sama 

dengan konsentrasi tinggi adalah bahwa 110 ppm, untuk menjadi 100 ppm dapat 

digunakan untuk membunuh larva Spodoptera litura F.efektifitas yang sama 

dengan konsentrasi tinggi adalah bahwa 110 ppm, untuk menjadi 100 ppm dapat 

digunakan untuk membunuh larva Spodoptera litura F (Imtiana, 2008 ). 

Penelitian pengaruh biotoksin lima spesies gulma terhadap 

Plasmodiophora brassicae pada tanaman kubis di dalam rumah kaca 

menunjukkan bahwa hanya ekstrak kasar gulma bandotan (Ageratum sp.) yang 

memiliki potensi  mengendalikan serangan P. Brassicae (Djatnika, 1991).  
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2.4.3.Kenikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tanaman Kenikir 

Tagetes erecta L. bersifat sebagai racun kontak terhadap Aphiscraccivora, 

Plutellaxylostella dan  sebagai anti nematoda. Tagetes disebut  juga  sebagai 

kenikir yang mempunyai  rasa pahit dan mengandung senyawa saponin dan  

flavonoid. Hasil pengujian pada Crocidolomia binotalis menunjukan bahwa 

ekstrak daun kenikir menyebabkan mortalitas yang tinggi pada  larva yaitu 

berkisar antara 32 sampai 92.5% pada kisaran konsentrasi sampai 5%. Selain itu 

juga menyebabkan penurunan aktivitas makan.Selain sebagai racun kontak maka 

tagetes  juga dapat bersifat  repelen.(Grainge dan Ahmed  l987). 

Farjana et al, (2009) melaporkan aktivitas pestisida pada bunga tagetes 

erecta terhadap hama Tribolium castaneum (Herbst). Pada fraksi kloromorm 

menunjukkan toksisitas tertinggi terhadap larva dan hama imago dari 

Triboliumcastaneum diikuti dengan fraksi eter dan fraksi etanol. Nilai-nilai LC50 

fraksi kloroform terhadap larva instar pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam 

adalah 11,64, 14,23, 19,26, 29,02, 36,66, dan 59,51 µg/cm
2
 (72 jam) dan untuk 

imago adalah 65,93 µg/cm
2
 (72 jam). 



20 

 

Menurut penelitian Sanchez et.al. (2012) menyatakan bahwa tiga ekstrak 

bunga Tagetes erecta dapat menyebabkan kematian pada larva Spodoptera 

frugiperda masing-masing dengan heksana (12%), ethanol (14%), dan aseton 

(24%). 


