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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hama merupakan organisme yang menyerang tanaman sehingga pertumbuhan 

terganggu, selain itu juga menyebabkan kualitas dan kuantitasnya menurun 

(Destarianto, 2013). Salah satu hama yang menyerang tanaman yaitu hama Thrips 

sp. Thrips sp merupakan hama yang merusak berbagai macam tanaman seperti 

pada tanaman bawang merah, jeruk, jarak, kacang hijau dan cabai. Hama tersebut 

menyerang pada bagian buah, bunga dan daun pada tanaman. Berdasarkan situs 

media online Republikan oleh Ridwan (2017) terdapat 68 hektarlahan terserang 

hama yang salah satunya hama Thrips sp. Tanaman yang di serang oleh hama 

Thrips sp dapat menyebabkan terjadinya penyakit kerdil (dwarfing), tanaman 

menjadi layu, dan akhirnya mati (Sugiyono, Mudjiono, & Rachmawati, 2014).  

Penanggulangan permasalahan penyerangan hama ini kebanyakan petani 

memilih menggunakan insektisida sintetik. Berdasarkan wawancara pada 

beberapa petani pemberian insektisida untuk mengurangi serangan hama Thrips 

sp para petani melakukan penyemprotan dengan frekuensi dua sampai tiga kali 

dalam seminggu dengan konsentrasi insektisida yang cukup tinggi. Penggunaan 

insektisida berbahan aktif kimiawi secara terus menerus tanpa mengindahkan 

aturan dosis dapat menimbulkan efek resistensi dan matinya berbagai musuh 

alami serta dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk 

terhadap kesehatan manusia (Rante & Manengkey, 2017). 
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Berdasarkan situs media online VOAIndonesia oleh Sucahyo (2016) 

penggunaan pestisida dalam membunuh hama dengan dosis di ambang..batas di 

kalangan petani menyebabkan rusaknya lahan pertanian, sedangkan menurut 

Hariananalisadaily oleh lukmansyah dan Detiknews oleh Suripto (2017) 

penggunaan pestisida yang meningkat dan secara terus-menerus meninggalkan 

residu yang berdampak....buruk bagi lingkungan. Hampir sebagian besar 

masyarakat terkhususnya petani menggunakan insektisida sintetik secara rutin 

untuk mengendalikan hama yang mengganggu tanaman. Hal tersebut di anggap 

oleh para petani bahwasanya insektisida tersebut satu-satunya cara tercepat dan 

paling efektif untuk digunakan (Hasyim, Setiawati, & Lukman, 2015). 

Penggunaan insektisida sintetik yang cenderung kurang bijaksana dan secara 

sembarangan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk 

tersebut seperti  adanya strain hama baru yang resisten (kebal) terhadap 

insektisida (Suryaningsih & Hadisoeganda, 2007). Kondisi tersebut menjadi 

alasan petani dalam hal pengaplikasian insektisida sintetik yang semakin 

meningkat dan dilakukan secara berulang. 

Mencegah dan mengurangi dampak tersebut maka diperlukan adanya 

alternatif yang ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi 

masyarakat dan alam sekitar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

tanaman yang ada di sekitar lingkungan seperti halnya buah Majapahit.    

Buah Majapahit merupakan famili dari biognioaceae dimana keberadanya 

kurang dimanfaatkan oleh masyarakat (Safirah, Widodo, & Budiyanto, 2016). 

Kandungan senyawa metabolit sekunder dari buah Crescentia cujete meliputi 
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polifenol dan saponin (Sucherman, 2013). Menurut Ogbuagu, (2008) senyawa 

alkaloid, flavonoid, dan tanin merupakan kandungan fitokimia yang terdapat pada 

bagian buah Majapahit. 

Kandungan yang terdapat di dalam buah Majapahit bersifat racun bagi 

beberapa serangga. Tanin yang terkandung dalam buah Majapahit dapat 

menurunkan aktivitas enzim pencernaan,bersifat antifeedant dikarena rasa 

pahitnya (Safirah et al., 2016). Kandungan flavonoid serta polifenol dapat 

menyebabkan kerja syaraf menurun dan menghambat nafsu makan sehingga 

menyebabkan kematian. Saponin pada buah Majapahit merupakan racun yang 

dapat melisiskan dinding sel, menurunkan tegangan permukaan traktus digetivus 

(Noshirma & Willa, 2016) sehingga buah Majapahit dapat dimanfaatkan sebagai 

bioinsektisida (Solichah, 2013). Alkaloid memiliki  sifat toksik dan penolak 

serangga atau repellant. Berdasarkan kandungan yang dimiliki oleh buah 

Majapahit, maka tanaman tersebut memiliki potensi sebagai alternatif pembuatan 

insektisida alami atau bioinsektisida.  

Pemanfaatan buah Majapahit sebagai insektisida nabati belum banyak digali 

dan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan frekuensi penyemprotan 1 kali dan 

2 kali dengan konsentrasi  ekstrak 0%, 10%, 20% dan 30%. Pada penelitian 

terdahulu mengenai penggunaan insektisida nabati Crescentia cujete terhadap 

hama Empoasca flavescens didapatkan hasil bahwasanya konsentrasi ekstrak 10% 

dapat menurunkan instensitas serangan hama (Sucherman, 2013). Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh (Safirah et al., 2016) menyatakan bahwasanya 

penggunaan ekstrak buah Majapahit dengan konsentrasi 15% sudah dapat 
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mempengaruhi mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura) sebesar 50%. 

Sedangkan penggunaan ekstrak buah Majapahit belum diketahui frekuensi yang 

optimal namun pada penelitian terdahulu mengenai penggunaan insektisida 

nabatilainya terhadap mortalitas Thrips sp didapatkan hasil frekuensi 

penyemprotan satu kali dapat mengurangi populasinya (Mursini, 2016). 

Penelitian ini dalam hal pemanfaatnya sebagai sumber belajar biologi dapat 

dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu kejelasan potensi, kesesuaian 

tujuan dengan pembelajaran, kejelasan sasaran, informasi yang terungkap, 

pedoman eksplorasi dan perolehanya. Proses dan hasil dari penelitian ini dapat 

mendukung pembelajaran tingkat SMA kelas X  dengan sub pokok bahasan 

perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan pada KD 3.10 Menganalisis 

perubahan lingkungan/pencemaran lingkungan, penyebab, dampaknya bagi 

kehidupan serta pemecahan masalahnya (Permendikbud, 2016). 

Berdasarkan yang telah dituliskan di atas maka akan dilakukan penelitian 

mengenai“Pengaruh Frekuensi Penyemprotan dan Konsentrasi Ekstrak Buah 

Majapahit (Crescentia cujete) terhadap Mortalitas Hama Thrips sp secara In 

Vitro sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1) Adakah perbedaan frekuensi penyemprotan ekstrak buah Majapahit terhadap 

mortalitas hama Thrips sp?  

2) Adakah perbedaan konsentrasi ekstrak buah Majapahit terhadap mortalitas 

hama Thrips sp? 
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3) Adakah perbedaan interaksi frekuensi penyemprotan dan konsentrasi ekstrak 

buah Majapahit terhadap mortalitas hama Thrips sp? 

4) Bagaimana pemanfaatan proses serta hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengetahui perbedaan frekuensi penyemprotan ekstrak buah majapahit 

(Crescentia cujete) terhadap mortalitas hama Thrips sp.  

2) Mengetahui perbedaan konsentrasi ekstrak buah majapahit (Crescentia 

cujete) terhadap mortalitas hama Thrips sp. 

3) Mengetahui perbedaan interaksi frekuensi penyemprotan dan konsentrasi 

ekstrak buah majapahit (Crescentia cujete)  terhadap mortalitas hama Thrips 

sp 

4) Memanfaatkan hasil dan proses penelitian sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

1.4.1 Secara Praktis  

1) Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya petani tentang manfaat 

tanaman majapahit sebagai insektisida untuk membasmi hama thrips yang 

lebih ramah lingkungan.  
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1.4.2 Secara Teoritis   

1) Sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang pengolahan tanaman yang dapat 

digunakan sebagai bioinsektisida dan dapat memperluas terapan keilmuan pada 

bidang biologi, pengetahuan lingkungan, agroteknologi.  

2) Proses dan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar SMA 

kelas X pada materi perubahan lingkungan /pencemaran lingkungan pada KD 

3.10 Menganalisis perubahan lingkungan /pencemaran lingkungan, penyebab, 

dampaknya bagi kehidupan serta pemecahan masalahnya.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan perlu adanya 

batasan penelitian, yaitu sebagai.berikut: 

1) Hama yang diamati adalah imago hama Thrips sp yang di peroleh dari balai 

penelitian tanaman pemanis dan serat (BALITTAS) 

2) Konsentrasi ekstrak buah Majapahait (Crescentia cujete) yang digunakan 

dalam penelitian yaitu 0 %, 10% , 20% dan 30%. Buah yang digunakan yaitu 

buah yang tidak terlalu tua.  

3) Frekuensi penyemprotan ekstrak buah Majapahait (Crescentia cujete) dalam 

penelitian yaitu 1 kali dan 2 kali (pukul 8.00 dan 15.00) 

4) Parameter yang diamati yaitu mortalitas (jumlah angka kematian) pada hama 

Thrips sp ditandai imago tidak bergerak ketika disentuh menggunakan kuas  

setelah dilakukan perlakuan. 

5) Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Two Way Anova  
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1.6 Definisi Istilah  

Adapun definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Buah Majapahit (Crescentia cujete) merupakan famili dari Bignoniaceae 

yang memiliki warna hijau kekuningan dan berbentuk bulat besar (Yani, 

2011).  

2. Mortalitas adalah angka yang menyatakan kematian individu suatu populasi 

tertentu  

3. Hama Thrips sp adalah kelompok serangga berukuran kecil, bertubuh 

ramping, yang termasuk ke dalam ordo Thysanoptera yang dapat merugikan 

(Sylvitria, 2014).  



 
 

 
 

 


