
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Jeruk (Citrus sp.) 

2.1.1 Taksonomi Tanaman Jeruk (Citrus sp.) 

Jeruk (Citrus sp) merupakan salah satu tanaman hortikultura komoditas 

buah-buahan yang sangat disukai oleh masyarakat dan dapat dikonsumsi baik 

dalam bentuk buah segar (Gambar 2.1.1) maupun hasil olahan. Adapun 

Taksonomi Citrus sp menurut Rukmana (2003) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

classis  : Magnoliopsida 

Ordo    : Rutales 

Familia  : Rutaceae 

Genus   : Citrus 

Species : Citrus sp. 

Gambar 2.1.1. Tanaman jeruk (Citrus sp.) 

(Sumber: Asmarani, 2017) 
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2.1.2 Deskripsi Tanaman Jeruk (Citrus sp.) 

Jeruk (Citrus sp.) adalah tanaman tahunan yang berasal dari Asia yaitu India 

Timur Laut, Cina Selatan, Birma Utara, dan Cochin Cina (daerah sekitar 

Vietnam). Di Eropa, tanaman Citrus sp. dibudidayakan akhir abad ke-15. Pada 

tahun 1520, orang Portugis membawa bibit unggul dari Cina ke Eropa. Citrus sp. 

sampai di Mexico pada tahun 1518, kemudian meluas ke California, Texas, 

Arizona yang terletak antara 28 oLU – 35 oLU. Pada waktu itu Citrus sp. sudah 

banyak di tanam di daerah tropis maupun subtropis. Sejak ratusan tahun yang 

lampau, tanaman ini sudah terdapat di Indonesia, baik sebagai tanaman liar 

maupun tanaman di pekarangan (Rezkianti et al., 2016). Citrus sp. merupakan 

salah satu tanaman hortikultura yang sangat penting dalam perekonomian 

masyarakat indonesia. Menurut Wahyuningsih (2009) di Indonesia budidaya dan 

penelitian Citrus sp. sedang dalam taraf berkembang meskipun usaha ini sudah 

dilaksanakan orang sejak jaman sebelum kemerdekaan. Dewasa ini usaha 

perkebunan dan penanaman Citrus sp. tidak hanya terpusat di Jawa tetapi juga 

sudah hampir merata di daerah-daerah lain yang kondisi iklim dan tanahnya cocok 

untuk ditanami Citrus sp. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk 

pertumbuhan dan produksi tanaman Citrus sp. antara lain: tersedianya bibit 

unggul, pemilihan lokasi lahan, persiapan lahan, sanitasi, pemupukan, pengairan, 

serta pengendalian hama dan penyakit tanaman Citrus sp. 

Tanaman Citrus sp. dapat tumbuh dengan baik di daerah 20 - 40 0LU dan 20 

- 40 0LS. Di daerah subtropis, tanaman ini ditanam di dataran rendah sampai 

ketinggian 650 meter diatas permukaan laut, sedangkan disekitar khatulistiwa 

dapat di tanam pada ketinggian 2.000 m di atas permukaan laut. Curah hujan 
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berkisar antara 1.500 - 3.800 mm/tahun dengan dua bulan kering. Suhu harian 

yang cocok untuk tanaman Citrus sp. rata-rata 27 0C, dengan kelembaban udara 

sekitar 70 - 80% (Kristanti dan Sitepu, 2013). Tanaman Citrus sp. menyukai 

tempat sinar matahari langsung, yaitu sekitar 50 - 70%. Jenis tanah yang dapat 

digunakan dalam budidaya tanaman Citrus sp. adalah, latosol, aluvial, andosol, 

dengan tekstur lempung berpasir, lempung, dan lempung liat. Kedalaman air 

tanah antara 50 cm -200 cm dari permukaan tanah, dan kedalaman perakaran 

dibawah 40 cm dari permukaan tanah. Keadaan udara yang lembab akan 

menimbulkan lebih banyak penyakit cendawan, sebaliknya keadaan udara yang 

kering akan menimbulkan lebih banyak serangan hama (Suciani, 2013). 

2.1.3 Hama pada Tanaman Jeruk (Citrus sp.) 

Hama adalah organisme yang merusak tanaman kebutuhan manusia. Hama 

yang tersebar pada tanaman jeruk (Citrus sp.) adalah dari kelas Insecta (serangga), 

yaitu binatang beruas - ruas berkaki enam. Serangga ada yang menguntungkan, 

tetapi ada juga yang merugikan. Adapun jenis – jenis hama pada tanaman Citrus 

sp. menurut Kristanti dan Sitepu (2013), yaitu: 

1. Kutu Loncat Jeruk (Diaphorina citri Kuw.) 

2. Kutu Sisik/Kutu Perisai (Lepidosaphes beckii N.) 

3. Lalat Buah (Batrocera sp.) 

4. Tungau Karat Jeruk (Phyllocoptruta oleivora) 

5. Thrips (Scirtothrips citri) 

6. Kutu Daun Jeruk (Toxoptera citridicus, T.Auranti, Myzus persicae) 

7. Pengerak Buah (Citripestis sagitiferella) 

8. Kutu Dempolan (Planococcus citri) 
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9. Hama Siput/Keong Daun (Helix aspera) 

10. Kumbang Pemakan Daun (Maleuterpes dentipes) 

11. Ulat Peliang Daun (Phylocnistis citrella) 

2.2 Tinjauan Tentang Kutu Loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

2.2.1 Taksonomi Kutu Loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

Kutu loncat jeruk (Diaphorina citri Kuw.) aktif meloncat – loncat 

menyerang tanaman dengan cara mengisap cairan tanaman (Gambar 2.2.1). 

Serangan yang parah dapat mengakibatkan bagian tanaman yang terserang 

menjadi keriting dan akhirnya mati. Adapun taksonomi Diaphorina citri Kuw 

menurut Rukmana (2005) yaitu: 

Regnum : Animalia   

Phyllum    : Arthropoda   

Clssis    : Insecta   

Ordo        : Hemiptera     

Familia   : Psyllidae   

Genus      : Diaphorina   

Species    : Diaphorina citri Kuw.  

 
Gambar 2.2.1. Kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

(Sumber: Rukmana, 2005) 
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2.2.2 Morfologi Kutu Loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

Kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) stadium dewasa tubuhnya berukuran 

kecil, memiliki sayap, dan tubuhnya diselimuti lapisan putih seperti kapas. 

Adanya sayap tersebut membuat hama ini dapat aktif terbang dan meloncat. 

Diaphorina citri Kuw. dewasa berwarna coklat muda sampai coklat tua, Matanya 

berwarna kelabu dan bercak-bercak coklat. Bagian abdomennya berwarna hijau 

terang kebiruan dan orange. Panjang tubuhnya sekitar 2 - 3 mm. Ciri lainnya 

adalah pada saat makan, kutu ini posisinya menungging atau membentuk sudut. 

Sedangkan pada stadia nimfa bentuknya pipih (Pracaya, 2011). 

2.2.3 Siklus Hidup dan Perkembangan Kutu Loncat (Diaphorina citri 

Kuw.) 

 

Kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) selama perkembangannya memiliki 

tiga stadia hidup yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Pada kondisi panas siklus 

hidupnya mulai dari telur hingga dewasa antara 16 - 18 hari, sedangkan pada 

kondisi dingin OPT ini mampu bertahan hidup sampai 45 hari. Stadium dewasa 

ditandai dengan terbentuknya sayap dan adanya kemampuan aktif terbang dan 

meloncat. Diaphorina citri Kuw. dewasa berwarna coklat muda sampai coklat tua, 

matanya berwarna kelabu dan bercak-bercak coklat. Bagian abdomennya 

berwarna hijau terang kebiruan dan orange. Panjang tubuhnya sekitar 2 - 3 mm 

(Ravelo, 2011). 

Kopulasi Diaphorina citri Kuw. terjadi pada saat dewasa, dimana hama 

betina akan mencari ranting-ranting dan meletakan telurnya 8 - 20 jam setelah 

kopulasi. Masa bertelur antara 10 - 40 hari. Seekor betina dewasa mampu 

meletakkan telur sebanyak 500 - 800 butir selama masa hidupnya. Bentuk telur 

Diaphorina citri Kuw. yaitu lonjong dan agak menyerupai buah adpokat, warna 
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kuning terang. Telur diletakan pada tunas-tunas daun, atau jaringan tanaman yang 

masih muda secara tidak teratur, kadang-kadang berkelompok atau terpisah 

sendiri-sendiri. Setelah 2 - 3 hari telur menetas menjadi nimfa (Sritamin et al., 

2010). 

Stadium nimfa terdiri dari 5 instar, masing - masing instar berturut-turut 

selama 3, 2, 3, 3 dan 3 hari, sehingga lamanya stadium nimfa berkisar 14 hari. 

Kelima instar nimfa tersebut dapat dibedakan berdasarkan ukuran, bentuk awal 

perkembangan terbentuknya sayap dan penyusunan sklerit pada toraks bagian 

dorsal. Setelah pergantian kulit yang pertama nimfa bertambah aktif mencari 

makanan dan berpindah dari satu daun ke daun lainnya. Nimfa tersebut berwarna 

kuning sampai kuning kecoklatan. Nimfa hidup berkelompok pada jaringan 

tanaman muda dan mengisap cairan tanaman (Wijaya et al., 2012) 

2.2.4 Habitat  dan Tanaman Inang Kutu Loncat  (Diaphorina citri Kuw.) 

Perkembangan kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) berkisar 22 – 29 0C. 

Sedangkan kisaran suhu 19,5 – 31,5 0C mempengaruhi peningkatan serangga 

dewasa berkopulasi. Hama Diaphorina citri Kuw. ini tertarik pada tunas-tunas 

muda sebagai tempat peletakan telur, dimana pertunasan tanaman merupakan 

faktor penting dalam perkembangbiakannya. Oleh karena itu, pola pertunasan 

dapat digunakan sebagai indikator fluktuasi populasi hama ini. sehingga saat 

pengendalian dapat dilakukan dengan cara yang tepat. Di Jawa Barat, tanaman 

Citrus sp. bertunas 5 kali dalam setahun sehingga terdapat 5 periode kritis dimana 

Diaphorina citri Kuw. mencapai jumlah yang sangat tinggi. Untuk mengetahui 

populasi Diaphorina citri Kuw. perlu diamati kuncup dan tunas. OPT ini hidup 

pada tanaman Citrus sp. seperti jeruk limau, nipis, jeruk bali, jeruk Japansche 



14 
 

Citroen (JC). Selain itu juga hidup pada inang lain seperti kemuning (Rutaceae), 

dan tapak dara. Di Indonesia Diaphorina citri Kuw. tersebar di Sumatera, 

Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, dan Sulawesi. Hama ini juga diketahui telah 

menyebar di negara-negara Asia seperti Pakistan, India, Cina, Filipina, Jepang dan 

Amerika Selatan, Brazilia (Collado et al., 2013). 

2.2.5 Kerusakan dan Serangan Kutu Loncat (Diaphorina citri Kuw.) 

Kerusakan karena aktivitas kutu loncat (Diaphorina citri Kuw.) adalah daun 

Citrus sp. menjadi menggulung berkerut atau kering, dan pertumbuhannya 

menjadi terhambat serta tidak sempurna. Kerusakan yang berat dapat 

menyebabkan kematian tanaman Citrus sp. Selain mengisap cairan daun, nimfa 

mengeluarkan sekresi berwarna putih berlilin berbentuk benang spiral. Sekresi 

tersebut sering jatuh pada permukaan daun dan merupakan media tumbuhnya 

cendawan jelaga yang menyebabkan proses fotosintesa terganggu. Apabila hama 

ini menyerang satu tanaman dengan merata, maka penumbuhan bunga menjadi 

terhambat dan produksi akan berkurang. Diaphorina citri Kuw. telah terbukti 

mengakibatkan penurunan produksi Citrus sp. di berbagai daerah di Indonesia dan 

mempunyai daya rusak yang tinggi serta penyebarannya sangat cepat. Hama ini 

juga dapat menularkan organisme Liberobacter asiatium yakni patogen dari 

Citrus Vein Phloem Degeneration (CVPD) atau saat ini secara Internasional 

dikenal sebagai Citrus Huang Lung Bin (Dwiastuti, 2016). 
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2.3 Tinjauan Tentang Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

2.3.1 Taksonomi Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

 Kemangi (Ocimum basilicum L.) merupakan anggota famili Lamiaceae 

yang berarti kelompok tanaman dengan bunga berbibir. Sedangkan nama genus 

tanaman ini adalah Ocimum yang artinya tanaman beraroma (Gambar 2.3.1). 

Adapun taksonomi dari tanaman Ocimum basilicum L menurut Chooi (2008) 

yaitu: 

Regnum : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Clssis       : Magnoliopsida  

Ordo         : Lamiales 

Familia     : Lamiaceae 

Genus       : Ocimum  

Species     : Ocimum basilicum L. 

 
Gambar 2.3.1. Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

(Sumber: Andareto, 2015) 

 

2.3.2 Deskripsi Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

Kemangi (Ocimum basilicum L.) bentuknya hampir sama dengan selasih, 

bedanya terletak pada warna batang. Batang selasih berwarna cokelat dan 

cenderung keungu-unguan, sedangkan seluruh tumbuhan Ocimum basilicum L. 
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berwarna hijau. Ocimum basilicum L. merupakan tumbuhan tahunan yang tumbuh 

tegak dengan cabang yang banyak. Tanaman ini berbentuk perdu yang tingginya 

dapat mencapai 100 cm. Daun tunggal berhadapan, berbulu, tapi bergerigi, dan 

mengeluarkan bau aromatis khas Ocimum basilicum L. Bunga majemuk bentuk 

malai, kelopak warna hijau, mahkota dan benang sari berwarna putih (Sebic et al., 

2017). Ocimum basilicum L. merupakan tumbuhan berbatang pendek yang 

tumbuh di berbagai belahan dunia, dan memiliki potensi sebagai tanaman obat 

yang mana bagian yang sering digunakan adalah daunnya. Larasati dan Apriliana 

(2016) menyebutkan bahwa bentuk daun Ocimum basilicum L. sederhana dan 

saling berhadapan silang dengan ujung daun berbentuk runcing, serta panjang 

tangkai daun mencapai 2 cm dan helai daunnya berbentuk bulat panjang, dengan 

ukuran panjang daun mencapai 5 cm dan lebar daun mencapai 2,5 cm. 

2.3.3 Habitat Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

Tanaman kemangi (Ocimum basilicum L.) berasal dari negara tropis dan 

secara alami tumbuh secara lokal di seluruh bagian Afrika, Asia dan Amerika. 

Tanaman ini sudah dibudidayakan di Mesir sejak 3000 tahun yang lalu serta cara 

penanamannya dikenal dari Timur Tengah sampai Yunani, Italia, Eropa dan Asia 

(Wierdak, 2011). Habitatnya yaitu pada tanah terpelihara, tanah buncah, tanah 

rawan banjir, tanah berumput. Ocimum basilicum L. di pulau Jawa mulai tumbuh 

dari daratan rendah sampai pada ketinggian 450 m di bawah permukaan laut. 

Tanaman ini bahkan dibudidayakan hingga ketinggian 1.100 m. Ocimum 

basilicum L. dapat tumbuh baik pada tanah subur dan mengandung nitrogen 

tinggi, toleran pada pH 4,3 - 8,4 dan optimum pada pH 5,5 – 6,5, serta suhu antara 

5 - 30 0C (Wicaksono et al., 2013). 
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2.3.4 Manfaat Tanaman Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

Kemangi (Ocimum basilicum L.) memiliki banyak manfaat karena khasiat 

yang ditimbulkan dari berbagai kandungannya. Menurut Ntonga et al. (2014), 

secara tradisional Ocimum basilicum L. digunakan untuk mengobati panas dalam, 

sariawan, peluruh gas perut, peluruh gas haid, dan peluruh ASI. Hariana (2013) 

menyatakan efek farmakologis yang dimiliki seluruh bagian tanaman Ocimum 

basilicum L. diantarannya menghilangkan bau badan dan bau mulut, anastesi, 

membantu mengatasi ejakulasi prematur, anti kholinesterase, merangsang 

aktivitas saraf pusat, melebarkan pembuluh kapiler (merangsang ekskresi), 

menguatkan hepar, merangsang hormon estrogen, merangsang faktor kekebalan 

tubuh, merangsang ASI, melebarkan pembuluh darah, mencegah pengentalan 

darah, melancarkan sirkulasi, merangsang keluarnya hormon endrogen dan 

estrogen, serta mencegah pengeroposan tulang. Selain itu daunnya bermanfaat 

untuk memperkuat daya tahan hidup sperma, mencegah kemandulan, menurunkan 

gula darah, antihepatitis, diuretik, merangsang saraf, dan analeptik. 

Pemanfaatan Ocimum basilicum L. sebagai pestisida nabati sudah banyak 

dibuktikan dalam penelitian. Menurut Kartika dan Anah (2014), flavonoid dan 

saponin yang ada pada Ocimum basilicum L. memiliki daya insektisida dan 

larvisida. Senyawa saponin bersifat larvisida dengan menurunkan tegangan 

permukaan selaput mukosa traktus digestivus larva sehingga dinding traktus 

menjadi korosif. Sedangkan flavonoid merupakan senyawa yang bersifat toksis 

terhadap serangga. Selain itu Penelitian Juwitawati (2007) melaporkan bahwa 

minyak atsiri daun Ocimum basilicum L. menunjukkan daya bunuh terhadap larva 

Aedes aegypti.  
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Penggunaan pestisisda nabati terhadap kematian lalat juga dilaporkan di 

beberapa hasil penelitian.  Iffah (2008) membuktikan bahwa Ekstrak Ocimum 

basilicum L. berpengaruh terhadap kematian lalat rumah (Musca domestica). 

Selanjutnya penelitian Rahayu (2014), diketahui bahwa minyak atsiri Ocimum 

basilicum L. berpotensi sebagai insektisida nabati terhadap lalat buah (Bactrocera 

carambolae), dimana hasil penelitiannya menunjukan minyak atsiri Ocimum 

basilicum L. dapat menyebabkan mortalitas imago Bactrocera carambolae. 

2.3.5 Kandungan Bahan Aktif Kemangi (Ocimum basilicum L.) 

Kandungan kimia yang dimiliki Kemangi (Ocimum basilicum L.) antara lain 

minyak atsiri, metilkavikol, caryophyllene,  Flavonoid (apigenin, luteolin) dan 

triterpan (ursolic acid) (Singh et al., 2017). Bagian utama yang sering digunakan 

adalah daun, akar, dan biji. Menurut Andareto (2015) bau khas yang muncul dari 

tanaman Ocimum basilicum L. bersumber dari senyawa sitrat terutama pada 

bunga dan daunnya. Adapun senyawa lain yang terkandung dalam minyak atsiri 

Ocimum basilicum L. diantaranya seperti 1 - 8 sineol, senyawa anetol, zat arigin, 

boron, stigmasterol, betakaroten, eugenol, dan magnesium. Wati et al. (2015) 

menambahkan bahwa daun Ocimum basilicum L. selain mengandung 

metilkavikol juga mengandung saponin dan tanin. 

Senyawa fitokimia dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai pestisida nabati 

diantaranya seperti eugenol, sianida, saponin, tanin, flavanoid, alkaloid, steroid 

dan minyak atsiri. Menurut Kandil et al. (2009), fenol (eugenol) mudah terserap 

melalui kulit dan dapat menyebabkan cacat bakar dan amat beracun. Sedangkan 

saponin berasal dari bahasa latin yang artinya sabun. Saponin yang kontak dengan 

larva dapat menurunkan tegangan permukaan selaput mukosa dan tanin dapat 
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menurunkan kemampuan mencerna makanan pada serangga dengan cara 

menurunkan aktivitas enzim percernaan. Selain itu Safirah et al. (2016) 

mengatakan bahwa flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang 

bersifat menghambat nafsu makan serangga, dan akan menyebabkan menurunnya 

kerja saraf pada larva sehingga larva akan sulit bernafas dan mati.  

Senyawa alkaloid adalah golongan senyawa organik yang terbanyak 

ditemukan di alam. Misalnya  bagian tumbuhan antara lain biji, daun, ranting dan 

kulit kayu. Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan 

fisiologis tertentu. Ada yang berguna sebagai obat tetapi ada juga yang bersifat 

racun (Dalimunthe dan Rachmawan, 2017). Hal ini di dukung oleh pernyataan 

Kristinawati (2012), dimana alkaloid dapat menyebabkan gangguan sistem 

pencernaan karena alkaloid bertindak sebagai racun perut (stomach poisoning). 

2.4 Tinjauan Tentang Pestisida Nabati 

2.4.1 Sejarah Penggunaan Pestisida Nabati 

 Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari 

tumbuhan. yang sudah digunakan sejak tiga abad yang lalu. Petani di Prancis pada 

tahun 1690 menggunakan perasan daun tembakau untuk mengendalikan hama 

kepik. Saat itu penggunaan pestisida nabati menjadi tumpuan. Jenis tanaman lain 

yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah piretrum, derris, lily, dan ryania. 

Bubuk piretrum tahun 1800 digunakan orang Parsi untuk mengendalian kutu dan 

derris digunakan di Kawasan Asia sejak tahun 1848 (Subiyakto, 2009). 

Sedangkan di Indonesia menurut Haryono (2012) sejak jaman dahulu kala nenek 

moyang kita sudah memanfaatkannya untuk mengendalikan organisme 

pengganggu tanaman (OPT). Indonesia merupakan Negara yang memiliki 
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kekayaan keanekaragaman hayati (Mega Biodiversity) kedua terbesar di dunia 

setelah Brazil, memiliki ribuan tanaman yang mengandung sifat pestisida yang 

dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan pestisida nabati. Oleh 

karena itu, potensi Indonesia untuk mengembangkan pestisida nabati yang dapat 

mensuplai kebutuhan dunia sangatlah besar. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan Butarbutar et al. (2013) bahwa pestisida nabati relatif aman terhadap 

serangga bukan sasaran, mudah terurai di alam, memiliki toksisitas dan 

fitotoksisitas yang rendah karena tidak meninggalkan residu pada tanaman. 

2.4.2 Fungsi Pestisida Nabati 

  Beberapa fungsi dari Pestisida nabati antara lain sebagai penghambat 

nafsu makan (anti feedant), penolak (repellent), penarik (atractant), menghambat 

perkembangan, menurunkan kepridian, pengaruh langsung sebagai racun dan 

mencegah peletakkan telur.  Hal ini dikarenakan adanya bahan aktif atau majemuk 

dari tumbuhan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai pestisida nabati 

(Rainiyati, 2013). Bahan – bahan aktif atau senyawa penting tersebut didapatkan 

dari jenis tumbuh - tumbuhan tertentu yang tersedia secara lokal dan secara 

khusus memiliki daya pestisida/insektisida. Menurut Aryunis et al. (2012) 

keunggulan pestisida nabati adalah tidak mencemari lingkungan, lebih bersifat 

spesisfik, residu relatif pendek dan kemungkinan hama tidak mudah resisten. 

Selain itu senyawa aktif di dalam ekstrak dapat meningkatkan aktifitas ekstrak 

secara keseluruhan, sehingga serangga tidak mudah menjadi resisten terhadap 

pestisida nabati dengan beberapa bahan aktif, karena kemampuan serangga 

membentuk sistem perlawanan terhadap beberapa senyawa yang berbeda 

dibandingkan dengan pestisida tunggal. Selain itu sifat senyawa tersebut 
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diharapkan dapat menggantikan pestisida sintetis, yang menimbulkan dampak 

negatif karena spektrum daya bunuhnya yang luas terhadap berbagai serangga 

parasit maupun predator. Hal ini berlainan dengan penggunaan pestisida nabati 

yang mempunyai spektrum daya bunuh yang relatif sempit. 

2.4.3 Senyawa – Senyawa dalam Pestisida Nabati 

  Tanaman yang mengandung minyak atsiri, alkaloid, saponin, flavonoid dan 

tanin dapat bersifat larvasida dan insektisida. Asikin (2012) mengatakan bahwa 

flavonoid adalah bagian dari senyawa fenolik yang terdapat pada pigmen tumbuh- 

tumbuhan. Istilah flavanoida diberikan untuk senyawa – senyawa fenol yang 

berasal dari kata flavon yaitu nama dari salah satu flavonoida yang terbesar 

jumlahnya dalam tumbuhan. Sedangkan tanin bekerja sebagai zat yang dapat 

menyusutkan jaringan kulit. Sehingga diduga zat ini dapat menghambat 

perkembangan hama. Sebagian besar tumbuhan yang banyak mengandung tanin 

dihindari oleh hewan pemakan tumbuhan karena rasanya yang sepet. Selanjutnya 

saponin berkaitan erat dengan reaksi penyabunan, sehingga diprediksikan dapat 

melisiskan dinding sel serangga yang sulit dibasmi karena mempunyai zat lilin, 

contohnya kutu putih. Menurut Sutardi (2016) saponin menimbulkan iritasi yang 

menyebabkan muntah dan diare, serta toksisitas pada hewan dan dapat 

menghambat pernapasan. Selain itu fungsi saponin yang telah banyak diketahui 

sebagai antimikroba (jamur, bakteri, virus), bersifat antioksidan dan 

antikarsinogenik.  

2.4.4 Cara Kerja Pestisida Nabati sebagai Pengendali OPT 

 Cara kerja pestisida nabati dalam membunuh atau mengganggu 

pertumbuhan hama sasaran adalah: (1) mengganggu/mencegah perkembangan 
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telur, larva dan pupa, (2) mengganggu aktifitas pergantian kulit dari larva, (3) 

mengganggu proses komunikasi seksual dan kawin pada serangga (4), meracun 

larva dan serangga dewasa imago, (5) mengganggu/mencegah makan serangga, 

(6) menghambat proses metamorfosis pada berbagai tahap, (7) menolak serangga 

larva dan dewasa, dan (8) menghambat pertumbuhan penyakit (Asikin, 2012). 

Cara masuk pestisida nabati ke dalam tubuh serangga dengan berbagai cara. 

Kardinan (2011) menyebutkan diantaranya sebagai racun kontak (contact 

poisoining) yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau dinding tubuh 

serangga, racun perut  (stomach poison) atau mulut yang masuk melalui alat 

pencernaan serangga dan yang terakhir dengan fumigant, yang merupakan racun 

yang masuk melalui pernafasan serangga. 

2.5 Tinjauan Tentang Sumber Belajar  

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Belajar merupakan proses aktif menyusun makna melalui setiap interaksi 

dengan lingkungan serta membangun hubungan antara konsepsi yang telah 

dimiliki dengan fenomena yang sedang dipelajari. Artinya bahwa siswa tidak 

hanya belajar dari guru atau pendidik saja tetapi dapat pula belajar dari berbagai 

sumber belajar. Menurut prastowo (2018) sumber belajar adalah segala sesuatu 

(benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya) yang bisa menimbulkan 

proses belajar. Dengan demikian peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan 

tenaga pengajar sebagai salah satu sumber, tetapi mencakup interaksi dengan 

semua sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Abdullah (2012) mendukung pernyataan tersebut, ia mengatakan 

bahwa untuk meningkatkan kualitas belajar semua sumber seperti pesan, orang, 
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bahan, alat, teknik, dan latar dapat dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber 

belajar untuk kegiatan belajar. 

2.5.2 Macam – Macam Sumber Belajar  

  Sumber belajar merupakan segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan kepada orang dalam belajarnya. Menurut Nur (2012) 

dalam pengembangan sumber belajar itu terdiri dari dua macam yaitu:  

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yaitu sumber 

belajar yang sengaja dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem 

intruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal. 

2.  Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utililization) 

yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan 

pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

 Beberapa contoh tentang sumber belajar yang dirancang (learning resources by 

design) antara lain seperti buku pelajaran, modul, brosur, program audio, 

program slide suara, film, video, slides, dan transparansi (OHT). Semua 

perangkat keras ini memang secara sengaja dirancang guna kepentingan 

pengajaran. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources 

by utililization) misalnya seperti taman, pasar, toko, museum, kebun binatang, 

waduk, sawah, tenaga ahli, dan sebagainya yang ada di lingkungan sekitar 

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar (Duludu, 2017). 
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2.5.3 Fungsi Sumber Belajar 

  Fungsi sumber belajar antara lain meningkatkan produktivitas pembelajaran 

dengan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan 

waktu secara lebih baik, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap 

pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih 

sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

Selain itu dengan adanya sumber belajar memberikan kemungkinan 

pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi kontrol 

guru yang kaku dan tradisional dan memberi kesempatan siswa untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuannya (Jalinus dan Ambiyar, 2016). 

Dengan demikian diharapkan tercipta kemampuan mendidik anak dengan cara -

cara yang menyenangkan sehingga dapat menimbulkan dampak positif dalam 

diri anak yaitu meningkatkan keinginan untuk belajar. Sudono (2000) 

menambahkan tentang fungsi belajar yang lain adalah dapat meningkatkan 

perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka 

tentang hal – hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain, karena 

sedapat mungkin anak dilatih menceritakan kejadian yang ia lihat, dengar, dan ia 

rasakan. 

2.5.4 Pemilihan Sumber Belajar 

 Pemilihan sumber belajar yang tepat sangatlah penting, karena dengan 

sumber belajar yang tepat diharapkan proses pembelajaran menjadi berkualitas, 

menarik, dan menyenangkan sehingga pembelajaran tersebut akan sangat 

bermakna dan bermanfaat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jalinus dan 
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Ambiyar (2016) menyebutkan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan 

ketika memilih sumber belajar diantaranya yaitu: 

1. Bersifat ekonomis dan praktis. 

2. Praktis dan sederhana artinya mudah dalam pengaturannya. 

3. Fleksibel dan luwes, maksudnya tidak kaku dalam perencanaan dan 

pelaksanaannya. 

4. Sumber sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan waktu yang tersedia. 

5. Sumber sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan siswa. 

6. Guru memiliki kemampuan terampil dalam pengelolaannya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber belajar menurut 

Supriadi (2015) yaitu metode pembelajaran yang digunakan, tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai, karakteristik pebelajar, aspek kepraktisan dalam hal biaya dan 

waktu, dan faktor yang berkaitan dengan penggunaannya. 

2.5.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

  Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, maka penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil 

penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan pengembangan 

keterampilan sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan konsep (Mujanah 

dan Susilo, 2015). Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang dikemukakan Aminah 

(2013) antara lain: 
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1. Kejelasan potensi: suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep hasil penelitian. 

2. Kesesuaian dengan tujuan: disesuaikan dengan KD pembelajaran. 

3. Kejelasan sasaran: merupakan objek dan subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang diungkap: dilihat dari 2 aspek yaitu dari segi 

proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi: diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan: Kejelasan hasil yang berupa proses 

dan produk penelitian berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 
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2.6 Kerangka Konseptual 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

 Ada Pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun kemangi 

(Ocimum bassilicum L.) sebagai pestisida nabati terhadap mortalitas kutu loncat 

(Diaphorina citri Kuw.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


