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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Produksi cabai merah selama periode 2008-2012 cenderung terus 

meningkat  dengan laju pertumbuhan rata-rata  9,79% /tahun. Pada 2012 produksi 

cabai  merah mencapai sekitar 1,66 juta ton. Sumber pertumbuhan produksi cabai  

adalah pertumbuhan luas panen yang juga menderung meningkat dengan laju rata-

rata 2,97%/tahun dan peningkatan produktivitas rata-rata 6,83%/tahun. Dengan 

demikian, selama periode tersebut pertumbuhan produksi cabai hampir 70% 

disokong oleh pertumbuhan produktivitas dan 30% dari  pertumbuhan luas panen. 

Meskipun produksi cabai rata-rata  per tahun  meningkat sangat cepat, harga cabai 

seringkali berfluktuasi karena produksi. (BPS, 2013)   

 Konsumsi per kapita per tahun cabai merah pada tahun 2008 adalah 1,549  

kg/kapita,  kemudian meningkat  menjadi 1,653 kg pada tahun 2012 atau  

meningkat  rata-rata  sebesar 1,13% /tahun. Selama periode tahun 2008-2012,  

konsumsi cabai merah terbesar terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 1,653  

kg/kapita, sedangkan konsumsi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu hanya 

1,497 kg/kapita. Sementara konsumsi cabai rawit yang menempati urutan kedua, 

pada tahun 2008 mencapai 1,444 kg /kapita kemudian berfluktuasi dan menjadi 

1,403 kg /kapita pada tahun 2012, namun secara statistik selama 2008-2012  

cenderung menurun 1,20%/tahun. Konsumsi cabai hijau adalah yang paling di  

antara tiga jenis capai, yaitu pada tahun 2008 hanya sebesar 0,266  

kg/kapita/tahun, namun kemudian berfluktuasi, dan menjadi 0,246  

kg/kapita/tahun, dan secara statistik cenderung menurun cukup cepat dengan  rata 

1 



2 

 

rata 3,30% /tahun. Di antara tiga jenis cabai yang dikonsumsi rumah tangga,  

hanya cabai merah yang konsumsinya cenderung meningkat, sementara dua jenis  

cabai lainnya menurun selama 5 tahun terakhir (2008-2012). Total konsumsi per  

kapita per tahun semua jenis cabai pada tahun 2008 adalah 3,259 kg, dan pada  

tahun 2012 turun  menjadi 3,125 kg atau secara statistik menurun rata-rata  

0,19%/tahun. (BPS, 2013) 

 Cabai rawit (Capsicum annum L.) merupakan komoditi penting dan 

mempunyai nilai ekonomis tinggi di Indonesia, diminati oleh seluruh lapisan 

masyarakat karena memiliki rasa pedas yang berguna sebagai penyedap masakan 

baik yang dikonsumsi dalam keadaan segar maupun dalam bentuk hasil olahan 

seperti saus cabai, bubuk cabai serta produk lainnya. Rasa pedas buah cabai 

berasal dari suatu senyawa yang terdapat dalam buah cabai yang bernama 

Capsaicin (Setiadi, 2001) 

 Kendala yang dihadapi petani cabai saat ini adalah sulitnya mengendalikan 

serangan hama tanaman cabai yang mengakibatkan penurunan produksi. Serangan 

hama dalam jumlah besar akan mengakibatkan penurunan produksi ± 50 %. Hal 

ini sesuai dengan (Rukmana, 1994) bahwa serangan hama yang cukup berat dapat 

menimbulkan kehilangan hasil hingga 57 %. Pengendalian hama cabai dilakukan 

petani dengan menggunakan insektisida kimia yang hal inidapat merusak 

lingkungan bila diberikan terus menerus. Menurut (Said, 1994) bahwa kurang 

lebih hanya 20% insektisida mengenai sasarannya, sedangkan 80 % jatuh ke 

tanah. Akumulasi residu insektisida tersebut mengakibatkan pencemaran lahan 

pertanian dan sifat racun insektisida tersebut dapat menimbulkan berbagai 
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penyakit seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, dan CAIDS (Chemically 

Acquired deficieacy Syndrom). Menanggapi hal ini, sehingga diperlukan 

penelitian mengenai alternatif insektisida ramah lingkungan yang digunakan 

untuk pengendalian hamatanaman cabai yang dapat menurunkan produksi. 

 Upaya pengendalian yang telah dilakukan untuk hama Aphis craccivora 

koch adalah pestisida sintetis. Pemakaian pestisida sintetis dapat meninggalkan 

efek residu bahan kimia pada hasil pertanian yang kurang baik bagi kesehatan. 

Selainitu aplikasi pestisida sintetis yang terus menerus menyebabkan 

resistensi,resurgensi, timbulnya hama sekunder, matinya musuh alami 

danpencemaraan lingkungan (Pracaya, 2007). 

 Penggunaan pestisida sintetis yang dinilai praktis untuk mengendalikan 

serangan hama, ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar 

bahkan bagi penggunanya sendiri. Namun dibutuhkan suatu alternatif lain yang 

tidak berdampak negatif seperti pestisida nabati yang ramah lingkungan (Al- 

Qodar, 2008). Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari 

tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan kemampuan yang terbatas, karena 

pestisida nabati ini bersifat mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari 

lingkungan dan relatif  aman bagi manusia, serta ternak. Pestisida nabati ini 

berperan sebagai racun kontak dan racun perut (Anonimous, 2009). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh macam pestisida nabati dan perekat terhadap 

serangan hama aphid pada tanaman cabai ?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengaruh 

macam ekstrak pestisida nabati dan perekat terhadap serangan hama aphid (Aphis 

craccivora koch) pada tanaman cabai rawit (Capsicum annum L.). 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga terjadi pengaruh interaksi antara ekstrak daun papaya, bandotan, dan

kenikir dengan perekat (klerak, detergen dan air) terhadap hama aphid pada

tanaman cabai rawit

2. Diduga terjadi pengaruh macam ekstrak daun pepaya, bandotan, dan kenikir

terhadap hama aphid pada tanaman cabai rawit.

3. Diduga terjadi pengaruh macam perekat (klerak, detergen dan air) terhadap

hama aphid pada tanaman cabai rawit.


