
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jeruk (Citrus sp.) merupakan salah tanaman hortikultura yang mempunyai 

peranan penting di pasaran dunia maupun di dalam negeri. Menurut Cita et al. 

(2016) konsumsi Citrus sp. di masyarakat terus meningkat karena harganya yang 

ekonomis dan banyak mengandung vitamin C. Seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan pertanaman Citrus sp. peningkatan produktivitas dihadapkan pada 

berbagai kendala, khususnya hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang 

tanaman Citrus sp. terutama pada saat bertunas yaitu kutu loncat (Diaphorina citri 

Kuw.). Keberadaan hama ini sangat mengancam kelestarian plasma nutfah Citrus 

sp. di Indonesia karena perannya sebagai vektor penyakit CVPD. Penyebaran 

penyakit akan cepat bila di sekitar pertanaman terdapat tanaman Citrus sp. yang 

sakit (Syahputra dan Endarto, 2012).  

Diaphorina citri Kuw. menyerang kuncup daun, tunas, dan daun-daun muda. 

Akibat serangan tersebut tunas-tunas muda keriting dan terhambat 

pertumbuhannya. Serangan parah mengakibatkan bagian tanaman kering secara 

perlahan kemudian mati. Diaphorina citri Kuw. biasanya meletakan telurnya 

secara tunggal atau berkelompok pada kuncup dan tunas-tunas muda. Dalam satu 

tahun hama ini mampu menghasilkan 9-10 generasi. Di lahan apabila populasi 

tinggi biasanya ditandai dengan sekresi berwarna putih transparan berbentuk 

spiral di sekitar tunas atau daun (Permadi, et al., 2017). 
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Pengendalian Diaphorina citri Kuw. dapat dilakukan dengan menggunakan 

pestisida. Pestisida merupakan sarana untuk membunuh organisme pengganggu 

tanaman yang penggunaannya relatif mudah dan mempunyai daya kerja yang 

cepat sehingga memberikan keuntungan bagi produktivitas pertanian. Penggunaan 

pestisida di Indonesia cukup tinggi, dimana data Komisi Pestisida (2013) 

menunjukkan jenis total pestisida yang terdaftar sebanyak 1750 nama dagang di 

antaranya 350 fungisida, 600 herbisida dan 800 insektisida. Namun menggunakan 

pestisida sintetis secara terus menerus dapat memberikan dampak buruk terhadap 

kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti hama menjadi resisten, timbulnya 

hama baru, dan kematian organisme lain yang dibutuhkan. Menurut Faidah dan 

Sunarno (2017), Pestisida adalah bahan yang beracun dan berbahaya, yang dapat 

menimbulkan dampak negatif baik secara langsung ataupun tidak, akan 

berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia seperti keracunan 

khususnya para petani yang sering/ intensif menggunakan pestisida.  

Kasus keracunan dari hasil penelitian Pesticide Action Network Asia and the 

Pasific (PANAP) dari Purwati (2010), terdapat 317 kasus keracunan pestisida di 

beberapa wilayah di Indonesia. Sedangkan data Sentra Informasi Keracunan 

Nasional (2014) terdapat 710 kasus keracunan pestisida diberbagai wilayah di 

Indonesia dikarenakan terpapar pestisida baik dengan sengaja maupun tidak di 

sengaja. Hal tersebut membuktikan bahwa kasus keracunan pestisida mengalami 

peningkatan dari tahun 2003 sampai dengan 2014. Menurut Dinas Kesehatan 

(2014) di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, dari 217 petani hanya 15 petani 

atau sekitar 7% yang tidak keracunan. Kemudian di tahun 2015 di Jawa Timur, 

terdapat satu insiden keracunan akibat pestisida serangga yang menyebabkan 29 
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orang korban dengan rute paparan terhirup (Data Sentra Informasi Keracunan 

Nasional, 2015). Dari beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa konsumsi 

pestisida di Indonesia memang cukup tinggi. Hal ini juga didukung dari data 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (2011) dimana 

dalam pengendalian OPT aplikasi pestisida masih tinggi yang menyebabkan biaya 

produksi dalam pengendalian lebih dari 40% dari hasil produksi. Untuk mencegah 

dan mengurangi dampak negatif tersebut maka diperlukan pestisida yang ramah 

lingkungan, dan tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi masyarakat 

maupun alam sekitar.  

Pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan dasarnya berasal dari 

tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti daun, batang, akar, atau buah. Menurut 

Puspiatun dan Kurniawan (2013) di alam lingkungan pestisida nabati mudah 

terurai sehingga aman bagi makhluk hidup terutama manusia dan ternak karena 

residunya mudah hilang. Dengan demikian pestisida nabati merupakan kearifan 

lokal di Indonesia yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pengendalian 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), guna mendukung terciptanya sistem 

pertanian organik. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan menggunakan 

bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Namun penerapannya masih belum banyak 

diketahui masyarakat. Arif (2015) mengatakan bahwa bahan aktif tunggal atau 

majemuk yang berasal dari tumbuhan yang memiliki potensi untuk dijadikan 

sebagai pestisida alami/nabati akan berfungsi sebagai penolak, penarik, 

antifertilitas (pemandul), pembunuh dan bentuk lainnya terhadap organisme 

pengganggu tanaman. 
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Tumbuhan yang memiliki potensi sebagai pestisida nabati salah satunya 

adalah kemangi (Ocimum basilicum L.). Tumbuhan ini memiliki kandungan 

senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin dan minyak atsiri (Wijayani, 

2014). Kombinasi komposisi senyawa aktif tersebut, membuat daun Ocimum 

basilicum L. dapat digunakan sebagai bioinsektisida untuk meminimalisir efek 

toksik yang ada pada insektisida sintetis. Menurut Hartati (2012), insektisida 

berbahan minyak atsiri daun Ocimum basilicum L. aman bagi lingkungan, karena 

bersifat tidak persisten.  

Penelitian Ramayanti et al. (2017) mengatakan bahwa ekstrak daun Ocimum 

basilicum L. efektif sebagai bioinsektisida (antinyamuk bakar) terhadap kematian 

nyamuk Aedes aegypti. Selain itu daun Ocimum basilicum L. juga mengandung 

minyak atsiri yang mempunyai potensi sebagai larvasida yang bekerja sebagai 

racun (contac poison) melalui permukaan tubuh larva nyamuk (Anopheles 

aconitus) (Ridhwan dan Isharyanto, 2016). Tidak hanya pada nyamuk, penelitian  

Rahayu (2014) melaporkan bahwa minyak atsiri Ocimum basilicum L. berpotensi 

sebagai insektisida nabati terhadap lalat buah (Bactrocera carambolae). Namun 

pada penelitian sebelumnya ini hasil yang di dapatkan masih belum optimal, 

dimana Rahayu (2014) dan Hasanah (2010) mengatakan bahwa, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas senyawa aktif kemangi yang 

berpotensi sebagai larvasida maupun insektisida agar didapatkan konsentrasi dan 

hasil yang lebih efektif serta mudah pendistribusiannya di masyarakat.  

Permasalahan di atas berkaitan dengan konsep biologi yang diajarkan pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester II pada materi “pencemaran 

lingkungan dan upaya pelestariannya” atau pada KD 3.11 “menganalisis data 
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perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan” dimana 

kompetensi dasar tersebut barkaitan dengan penelitian yang saya lakukan dan 

akan saya kembangkan menjadi sumber belajar Biologi SMA Kelas X. Yang akan 

lebih dikaitkan sebagai sumber belajar yaitu Ocimum basilicum L. sebagai 

pestisida nabati yang berkaitan dengan meteri pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

”Potensi Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) sebagai Pestisida Nabati 

terhadap Mortalitas Kutu Loncat (Diaphorina citri Kuw.) sebagai Sumber Belajar 

Biologi.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah perbedaan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun Ocimum 

basilicum L. sebagai pestisida nabati terhadap mortalitas Diaphorina citri 

Kuw.? 

2. Bagaimana proses dan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber 

belajar Biologi SMA kelas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun 

Ocimum basilicum L. sebagai pestisida nabati terhadap mortalitas 

Diaphorina citri Kuw. 

2. Untuk mengetahui proses dan hasil penelitian ini dikembangkan menjadi 

sumber belajar Biologi SMA Kelas X. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, diperoleh beberapa manfaat dalam penelitian ini 

yaitu: 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Menambah pengetahuan dalam bidang fitofarmaka. 

2. Penelitian ini daharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu - ilmu 

biologi khususnya bidang lingkungan terapan tentang potensi ekstrak daun 

Ocimum basilicum L. sebagai pestisida nabati terhadap mortalitas 

Diaphorina citri Kuw. pada tanaman Citrus sp. 

1.4.2 Secara Praktis 

Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang manfaat ekstrak 

daun Ocimum basilicum L. yang memiliki nilai tinggi sebagai pestisida nabati 

khususnya untuk membasmi OPT jenis Diaphorina citri Kuw. pada tanaman 

Citrus sp. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman Ocimum 

basilicum L. yang diperoleh dari daerah kota Malang. 

2. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun yang masih muda dari tanaman 

Ocimum basilicum L. 

3. Konsentrasi ekstrak daun Ocimum basilicum L. yang digunakan adalah 5%, 

10%, 15%, dan 20%. 

4. Diaphorina citri Kuw. yang diamati adalah pada fase imago dengan ukuran ± 

2 - 3 mm.. 
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5. Sampel Diaphorina citri Kuw. yang digunakan merupakan hasil rearing pada 

tanaman Citrus sp. di Balitjestro (Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah 

Subtropika) kota Batu.  

6. Indikator untuk mengetahui kemampuan ekstrak daun Ocimum basilicum L. 

sebagai pestisida nabati yaitu dengan mengidentifikasi banyaknya 

Diaphorina citri Kuw. yang mati setelah diberi perlakuan. 

 

 


