
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan produksi tanaman hortikultura yang 

cukup tinggi. Kubis (Brassica oleracea var. capitata L.) merupakan jenis tanaman 

yang banyak dibudidayakan petani Indonesia, terhitung seberat 1. 442.624 Ton 

tanaman kubis yang mampu dihasilkan pada tahun 2017. Namun, produksi kubis 

sering kali mengalami penurunan produksi. Data terakhir, tercatat sampai saat ini, 

produksi kubis dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan. Tahun 2014 

dan 2015 produksi kubis mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan 

kembali pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 produksi kubis mengalami 

penurunan kembali (BPS, 2018). Penurunan produksi kubis dapat disebabkan 

banyak faktor salah satunya adalah adanya gangguan hama dan penyakit. Salah 

satu hama utama yang sering ditemukan dan dapat menyebabkan kerugian yang 

cukup besar pada tanaman kubis adalah ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis 

Z.). Kerusakan tanaman akibat hama ini bisa mencapai 100% bila tidak dilakukan 

pengendalian. Crocidolomia binotalis Z. melalui beberapa perkembangan saat 

larva dapat melalui lima instar sebelum membentuk fase pupa, sedangkan rata-rata 

lama stadium larva 13,8 hari (Sritamin, 2017).  

Hasil penelitian Kumarawati, Supartha, dan Yuliadhi (2013) menyebutkan 

bahwa kelimpahan populasi hama Crocidolomia binotalis Z. tertinggi terjadi pada 

sepuluh minggu setelah tanam, saat tanaman sudah membentuk krop karena pada 
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fase ini merupakan habitat yang paling disukai bagi Crocidolomia binotalis Z. dan 

populasi tertinggi tanpa perlakuan pestisida mencapai 1088 ekor. Dengan hal ini, 

petani lebih memilih untuk menggunakan pestisida sintetik dan merasa 

penggunaan pestisida sintetik lebih cepat dalam mengendalikan dan menurunkan 

populasi hama. Tanpa mereka sadari, penggunaan pestisida sintetik dapat 

menjadikan hama resisten, hama utama menjadi surjensi, hama sekunder 

tereksplosi, serta pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Akibatnya, tanaman 

kubis yang sering diberi pestisida sintetik akan mencemari tanaman itu sendiri 

danakan terkonsumsi oleh manusia (Ambarwati, Subagiya, & NS, 2013). 

Dampak dalam penggunaan insektisida sintetis untuk pengendalian hama 

harus ditekan seminimal mungkin. Sehingga perlu adanya cara yang efektif untuk 

pengendalian hama sasaran namun aman terhadap organisme hama bukan sasaran 

dan juga lingkungan, dengan menggunakan insektisida yang berasal dari 

tumbuhan (Martono, Hadipoentyanti, & Udarno, 2004). Pemanfaatan bahan nabati 

bisa menurunkan biaya produksi  pestisida kimia, aman lingkungan, menghasilkan 

produk pertanian yang sehat untuk kesehatan manusia dan ternak (Sudarmo & 

Mulyaningsih, 2014). Sesuai dengan program pemerintah dalam hal perlindungan 

tanaman dalam penerapan teknik Pengendalian Hama Terpadu sesuai dengan 

Inpres no. 3 tahun 1998, maka perlu diterapkan alternatif dalam pengendalian 

hama yang dikembangkan seperti pestisida nabati (botani) yang merupakan 

produk alam yang ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu pada tanaman  

(Ginting, Pelealu, & Pinaria, 2017). 
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Prospek penggunaan insektisida nabati di Indonesia sangat baik dilihat 

dari aspek pendukungnya mulai keanekaragaman hayati, kondisi sosial petani, 

kemudahan penggunaan, serta keikutsertaan dari berbagai kalangan mulia dari 

peneliti, pengajar, penyuluh dan pihak lain yang terkait (Thamrin, Asikin, & 

Willis, 2013). Beberapa contoh senyawa sekunder yang telah diteliti yang efektif 

dalam mengendalikan hama yaitu oleoresin, minyak atsiri, tanin, flavonoid dan 

tanin (Glio, 2017). Hasil penelitian Thamrin et al. (2013) menunjukkan jenis 

tumbuhan yang mengandung senyawa sekunder dan efektif dalam pengendalian 

hama yaitu, jahe (Zingiber officinale Rosc.). Sedangkan menurut penelitian 

Wiratno, Siswanto, Luluk, dan Suriati (2011) kunyit (Curcuma longa L.) dan 

lengkuas (Alpinia galanga L.) juga mengandung senyawa sekunder dan efektif 

dalam pengendalian hama. Beberapa contoh bahan nabati tersebut memiliki 

potensi dalam mengendalikan hama tanaman, insektisida nabati dari kombinasi 

bahan tersebut biasanya digunakan untuk racun serangga hama pengisap, 

nematoda, bakteri, larvasida, antraknos, embun tepung, cendawan, hama kubis, 

dan mikroba (Astuti, Wahyuni, & Honorita, 2013).  

Sehingga peneliti melakukan kombinasi insektisida menggunakan rimpang 

jahe, kunyit dan  lengkuas berdasarkan sifat kepolaran dari masing-masing 

senyawa yang terkandung pada tiap rimpang yaitu oleoresin dalam zingeron, 

flavonoid dan tanin yang ketiganya bersifat polar (Agustina, Ruslan, & 

Wiraningtyas, 2016). Maka dari itu dapat dilakukan kombinasi dari ketiga 

rimpang tersebut yaitu jahe, kunyit dan lengkuas yang memiliki kandungan 

senyawa yang memiliki kepolaran sama sehingga dapat menyatu menjadi satu 
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larutan, sesuai dengan prinsip like disolve like dimana senyawa polar akan 

berikatan dengan senyawa polar begitu pula pada senyawa nonpolar akan 

berikatan dengan senyawa nonpolar (Agustina et al., 2016). Disisi lain 

kemampuan insektisida berbahan aktif tunggal terhadap mortalitas pada hama 

tanaman dari masing-masing rimpang yaitu 50% untuk jahe (Astuthi, Sumiartah, 

Susila, Wirya, & Sudiarta, 2012), 24% untuk kunyit (Poerwanto, 2003) dan 53,3% 

untuk lengkuas (Wiratno et al., 2011). Selain dari kepolaran senyawa yang 

terkandung pada rimpang, adanya kombinasi insektisida jahe, kunyit dan lengkuas 

juga didukung dari kemampuan insektisida berbahan tunggal terhadap mortalitas 

hama tanaman. Diharapkan jika dilakukan kombinasi dapat memiliki sifat 

sinergisme yang dapat meningkatkan mortalitas dan mengendalikan hama dengan 

efektif (Kementrian Kesehatan RI, 2012).  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikembangkan menjadi sebagi sumber 

belajar biologi tentang pencemaran lingkungan sesuai dengan KD 4.8 kelas VII 

semester genap. Pemanfatan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi akan 

dilihat dari 6 aspek yang menunjukkan hasil penelitian dapat digunakan menjadi 

sumber belajar. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu adanya penelitian 

mengenai “Pengaruh Berbagai Konsentrasi Insektisida Nabati Kombinasi 

Jahe, Kunyit, Lengkuas Terhadap Mortalitas Larva Ulat Krop Kubis 

(Crocidolomia binotalis Z.) Secara In Vivo Sebagai Sumber Belajar Biologi” 

menggunakan bahan tumbuhan sebagai insektisida nabati agar bisa mengurangi 

kerugian dan pencemaran lingkungan dari penggunaan bahan pestisida/insektisida 

kimia. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi insektisida nabati jahe, kunyit, 

lengkuas terhadap mortalitas ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.)?  

2. Pada konsentrasi insektisida nabati jahe, kunyit, lengkuas berapakah yang 

paling efektif mempengaruhi mortalitas ulat krop kubis (Crocidolomia 

binotalis Z.)? 

3. Bagaimana kajian sumber belajar yang dihasilkan dari penelitian? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi insektisida nabati jahe, kunyit, 

lengkuas terhadap mortalitas ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.). 

2. Mengetahui konsentrasi insektisida nabati jahe, kunyit, lengkuas yang paling 

efektif mempengaruhi mortalitas ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.). 

3. Mengetahui kajian teori sumber belajar yang dihasilkan pada penelitian 

pengaruh berbagai konsentrasi insektisida nabati terhadap ulat krop kubis 

(Crocidolomia binotalis Z.) secara in vivo sebagai sumber belajar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis  

Dapat memberikan informasi untuk guru, siswa, peneliti lanjutan dan 

masyarakat, mengenai pengaruh pemberian insektisida nabati yang ramah 

lingkungan dengan pemberian berbagai konsentrasi insektisida nabati terhadap 

mortalitas ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.) sekaligus memperluas 
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terapan keilmuan peneliti pada ilmu pengetahuan lingkungan dan metode 

penelitian. 

1.4.2 Secara Praktis  

1.4.2.1 Bagi Guru dan Siswa 

Menyumbangkan sumber belajar tentang pengaruh berbagai konsentrasi 

insektisida nabati tanaman kombinasi Jahe, Kunyit, Lengkuas dan berbagai 

konsentrasinya sebagai insektisida nabati dalam pengendalian hama tanaman. 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

Memberikan alternatif penggunaan insektisida nabati menggunakan 

tanaman kombinasi Jahe, Kunyit, Lengkuas dan berbagai konsentrasinya terhadap 

mortalitas hama bagi tanaman terutama tanaman kubis. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti Lanjutan 

1. Insektisida nabati Jahe, Kunyit, Lengkuas dapat diuji cobakan pada jenis 

hama yang lain. 

2. Formula yang digunakan sebagai insektisida nabati dapat ditambah 

menggunakan tumbuhan lain sebagai alternatif dan menambah efektifitasnya, 

sehingga formula insektisida nabati tidak hanya dari kombinasi Jahe, Kunyit, 

Lengkuas yang dapat diaplikasikan untuk hama tanaman. 

1.5 Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian dalam penelitian ini meliputi: 

1. Subyek penelitian menggunakan larva ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis 

Z.) instar III. 
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2. Obyek penelitian menggunakan insektisida nabati kombinasi Rimpang 

Tanaman Jahe (Var. Amarum), Kunyit (Var. Turina) dan Lengkuas (Var. 

Purpurata) untuk mengendalikan hama larva ulat krop kubis (Crocidolomia 

binotalis Z.). 

3. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah mortalitas larva 

ulat krop kubis (Crocidolomia binotalis Z.) setelah perlakuan 3 x 24 jam. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pengaruh  

Pengaruh yaitu efek yang timbul, akibat atau dapat menimbulkan sesuatu 

(KBBI, 2018). 

2. Paling Efektif 

Sesuatu yang teramat memberi hasil atau manjur  (KBBI, 2019). 

3. Konsentrasi  

Kata konsentrasi mempunyai arti persentase kandungan bahan di dalam satu 

larutan (KBBI, 2018). 

4. Insektisida Nabati 

Insektisida nabati merupakan pestisida berbahan dasar tanaman atau 

tumbuhan. Insektisida nabati murah dan  udah untuk dibuat oleh para patani, 

aman untuk lingkungan, tidak meracuni tanaman, tidak membuat hama kebal, 

bisa digabung dengan pengendali lain dan tidak menimbulkan residu pada 

tanaman. Insektisida nabati juga dapat membunuh atau mengganggu serangga 

hama dan penyakit (Sudarmo, 1990).  
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5. Rimpang Jahe, Kunyit, Lengkuas  

Beberapa tanaman seperti jahe, kunyit, lengkuas pada bagian akar dapat 

digunakan untuk membuat pestisida nabati. Akar ini merupakan umbi 

tanaman yang berbentuk tebal atau menebal dan berfungsi sebagai penyimpan 

makanan (Glio, 2017).  

6. Mortalitas Ulat  

Mortalitas merupakan proporsi kematian akibat penyakit tertentu. Sehingga, 

mortalitas akan dilihat pada jumlah ulat yang mati (KBBI, 2018). 

7. Larva Ulat Krop Kubis 

Larva pada Crocidolomia binotalis Z. terdiri atas lima instar, larva memiliki 

warna hijau muda kecoklatan, pada bagiansisi dan sepanjang bagian atas 

tubuh terdapat garis-garis putih. Perbedaan larva muda (instar ke-1, 2, 3) dan 

larva tua (instar ke-4 dan ke-5), saat larva muda akan sering bergerombol 

pada bawah permukaan kubis sedangkan saat larva tua, bersifat malas, selalu 

menghindari cahaya matahari dan panjangnya sudah mencapai kira-kira 2 cm 

(Sastrosiswojo, Uhan, & Sutarya, 2005).  

8. Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan sumber atau asal yang dapat dijadikan sebagai 

sumber ilmu tentang berbagai pengetahuan (KBBI, 2018). 

 


