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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Ekstrak  

  Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga 

memenuhi baku yang telah ditetapkan (Sari, 2010). Sebagian besar ekstrak dibuat 

dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya 

dipekatkan dengan cara destilasi dengan pengurangan tekanan, agar bahan utama 

obat sesedikit mungkin terkena panas.  

Ekstraksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh kandungan 

senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. Ekstrak adalah sediaan 

kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut 

cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung, ekstrak kering harus 

mudah digerus menjadi serbuk. Cairan penyari yang digunakan air, etanol dan 

campuran air etanol (Agoes, 2008).  

 

2.2  Daun Mimba (Azadirachta indica Juss) 

2.2.1 Klasifikasi Daun Mimba 

Berdasarkan ilmu taksonomi klasifikasi tanaman mimba dapat 

dikelompokan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 



10 

 

 

Kelas   : Magnoliophyta (Dicots) 

Anak Kelas : Rosidae  

Bangsa  : Sapindales 

Suku   : Meliaceae  

Marga   : Azadirachta 

Jenis    : Azadirachta indica A.H.J.Juss. (Cronquist, 1981). 

 

2.2.2  Morfologi Daun Mimba   

Pohon setinggi 10-15 meter. Batang berkayu, tegak, bulat, permukaan 

kasar, percabangan simpodial, berwarna coklat. Daun mimba merupakan daun 

majemuk yang tersusun saling berhadapan di petiol atau tingkat daun. Bentuknya 

lonjong dengan tepi bergerigi. Helaian anak daun berwarna coklat kehijauan, 

panjang helaian daun 5 cm, lebar 3 cm sampai 4 cm (Adi, 2008). Ujung daun 

meruncing, pangkal daun miring, tepi daun bergerigi kasar. Tulang daun menyirip, 

tulang cabang utama umumnya hampir sejajar satu dengan yang lainnya (Sukrasno, 

2008). 

Tangkai daun berwarna hijau, panjang 8-20 cm. Bunga tumbuh majemuk di 

ujung cabang dan berkelamin dua. Bentuk tangkai silindris, panjang 8-15 cm. 

Benang sari berbentuk silindris, berwarna putih kekuningan. Bentuk putik lonjong 

warna cokelat muda. Mahkota bunga halus, warna putih. Kelopak bungan berwarna 

hijau. Buah buni, berbentuk bulat telur, warna hijau. Biji bulat, diameter sekitar 1 

cm, berwrna putih. Akar tunggang, berrna cokelat (Adi, 2008).  

2.2.3 Kandungan dan Manfaat Daun Mimba   

Kandungan senyawa aktif dalam mimba antara lain disetil vilasinin, 

nimbandiol, 3-desasetil salanin, salanol, azadirachtin, azadiron, azadiradion, 

epoksiazadiradion,gedunin, 17-epiazaradion, 17-hidroksi zadiradion, azaridin, 

quercertin, kaemferol, edikit mirisetin, nimbin, nimbinin, nimbidin, nimbosterol, 
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nimbosterin, sugiol, nimbiol, dan margosin(suatu semyawa alkaloid), saponin dan 

flavonoid (Utami dan Puspanintyas, 2013). Daun mimba mengandung senyawa 

kimia diantaranya adalah nimonol, nimbolida, 28-deoksi nimbolida, a-linolenat, 

14-15-epoksinimonol, 6-K-O-asetil-7-deasetil mimosinol, melrasinol, dan 

nimbotalin (Sukrasno, 2003). 

Kematian hama akibat dari penggunaan daun mimba terjadi pada pergantian 

instarinstar berikutnya atau pada proses metamorfosis. Mimba tidak membunuh 

hama secara tepat, tetapi berpengaruh terhadap hama pada daya makan, 

pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti kulit, hambatan pembentukan serangga 

dewasa, menghambat perkawinan, menghambat pembentukan kitin, dan 

komunikasi seksual (Ardiansyah, 2002).  

Tanaman mimba mempunyai beberapa kegunaan, seperti obat demam, 

menguatkan badan, menurunkan panas, membersihkan darah, mengaktifkan 

kelenjar-kelenjar tubuh, secara tidak langsung memperbaiki sirkulasi darah, serta 

menjaga kesehatan organ jantung (Adi, 2008). 

 

2.3  Ulat Grayak (Spodoptera litura)  

2.3.1  Klasifikasi Ulat Grayak  

Klasifikasi hama ulat grayak adalah sebagai berikut :  

Kingdom  : Animalia  

Divisio  : Arthropoda   

Class  : Insecta  

Ordo  : Lepidoptera   

Family  : Noctuidae   

Genus  : Spodoptera   

Spesies            : Spodoptera litura (Kalsoven, 2014).  
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2.3.2  Morfologi dan Siklus Hidup Ulat Grayak  

Telur berbentuk hampir bulat dengan bagian datar melekat pada daun  

(kadang tersusun 2 lapis), warna coklat kekuning-kuningan, berkelompok (masing-

masing berisi 25 – 500 butir) tertutup bulu seperti beludru (Tenrirawe, dikutip 

dalam Gultom, 2014). Stadia telur berlangsung selama 3 hari (Rahayu, dikutip 

dalam Gultom, 2014).  

 

Gambar 2.1 Telur Ulat Grayak 

(Gultom, 2014) 

Setelah 3 hari, telur menetas menjadi larva. Ulat yang keluar dari telur 

berkelompok di permukaan daun. Setelah beberapa hari, ulat mulai hidup 

berpencar. Panjang tubuh ulat yang telah tumbuh penuh 50 mm (Balitbang, dikutip 

dalam Gultom, 2014). Masa stadia larva berlangsung selama 15 – 30 hari (Rahayu, 

dikutip dalam Gultom, 2014).  

 

Gambar 2.2  Ulat 



13 

 

 

(Gultom, 2014) 

Setelah cukup dewasa, yaitu lebih kurang berumur 2 minggu, ulat mulai 

berkepompong. Masa pupa berlangsung di dalam tanah dan dibungkus dengan 

tanah (Kalsoven, dikutip dalam Gultom, 2014). Setelah 9-10 hari kepompong akan 

berubah menjadi ngengat dewasa (Balitbang, dikutip dalam Gultom, 2014).  

 

Gambar 2.3 Pupa 

(Gultom, 2014) 

Serangga dewasa berupa ngengat abu-abu, meletakkan telur secara 

berkelompok. Ukuran tubuh ngengat betina 14 mm sedangkan ngengat jantan 17 

mm. Imago S. litura memiliki umur yang singkat (Kalsoven, dikutip dalam Gultom, 

2014).  

 

Gambar 2.4 Imago (Gultom, 

2014) 

(Gultom, 2014) 
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2.3.3  Gejala Serangan  

Ulat grayak aktif makan pada malam hari, meninggalkan epidermis atas dan 

tulang daun sehingga daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih 

(Balitbang, dikutip dalam Gultom, 2014). Larva yang masih kecil merusak daun 

dan menyerang secara serentak berkelompok dengan meninggalkan sisa-sisa bagian 

atas epidermis daun, transparan dan tinggal tulang-tulang daun saja. Biasanya larva 

berada di permukaan bawah daun, umumnya terjadi pada musim kemarau 

(Tenrirawe, dikutip dalam Gultom, 2014). Selain pada daun, ulat dewasa makan 

polong muda dan tulang daun muda, sedangkan pada daun yang tua, tulang-

tulangnya akan tersisa. Selain menyerang kedelai, ulat grayak juga menyerang 

jagung, kentang, tembakau, kacang hijau, bayam dan kubis (Balitbang, dikutip 

dalam Gultom, 2014).  

 

Gambar 2.5 Gejala kerusakan 

(Gultom, 2014) 

 

2.4  Mortalitas  

Mortalitas adalah jumlah individu dalam populasi yang mati selama periode 

waktu tertentu. Dalam studi populasi biologiwan lebih tertarik pada mengapa 

organisme mati pada usia tertentu. Mortalitas atau kebalikannya survival, bisa 
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dilihat dari berbagai aspek. Sebgaian besar organisme yang hidup di alam jarang 

pada kondisi optimum, sebagian besar hewan atau tumbuhan mati karena penyakit, 

predator, atau ancaman alamiah lain. Laju kematian populasi adalah jumlah 

individu dari suatu populasi yang mati dalam periode waktu tertentu (jumlah yang 

mati per satuan waktu). Laju kematian populasi nilainya negatif, karena merupakan 

kebalikan dari angka kelahiran. Nisbah antara angka kelahiran dan kematian disebut 

vital indeks yang dirumuskan dalam bentuk persentase (%) (Sahaja, 2015). Ada 3 

pengertian menyangkut mortalitas, sebagai berikut :  

1. Mortalitas Ekologi (Ecological of realized mortality), kematian yang terjadi 

karena keadaan lingkungan tertentu akibat adanya faktor ekologi tertentu.  

2. Mortalitas Minimum Teoritis, kematian yang terjadi hanya karena faktor 

ketuaan dan bukan karena limiting factor.  

3. Mortalitas Khusus (Specific Mortality), persentase (tingkat) kematian dari 

populasi semula untuk setiap priode waktu tertentu (Sahaja, 2015).  

 

 

2.5 Pengaruh  Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica Juss) terhadap 

Mortalitas Ulat Grayak (Spodoptera litura)  

Ulat grayak aktif makan pada malam hari, meninggalkan epidermis atas dan 

tulang daun sehingga daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih 

(Balitbang, dikutip dalam Gultom, 2014). Larva yang masih kecil merusak daun 

dan menyerang secara serentak berkelompok dengan meninggalkan sisa-sisa bagian 

atas epidermis daun, transparan dan tinggal tulang-tulang daun saja. Biasanya larva 

berada di permukaan bawah daun, umumnya terjadi pada musim kemarau 

(Tenrirawe, dikutip dalam Gultom, 2014).  
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Senyawa fitokimia yang memberikan efek toksik yaitu flavonoid, dimana 

pada kadar tertentu memiliki potensi toksisitas akut. Adanya flavonoid dalam 

lingkungan sel, menyebabkan gugus OH- pada flavonoid berikatan dengan protein 

integral membran sel. Hal ini menyebabkan terbendungnya transport aktif Na+ - K+. 

Transpor aktif yang berhenti menyebabkan pemasukan ion Na+ yang tidak 

terkendali ke dalam  sel, hal ini menyebabkan pecahnya membran sel. Pecahnya 

membran sel inilah yang menyebabkan kematian sel (Oratmangun, 2014).  

Mekanisme kematian larva juga berhubungan dengan fungsi senyawa 

alkaloid dan tanin dalam patah tulang yang dapat menghambat daya makan larva. 

Menurut Cahyadi dalam Oratmangun (2014) cara kerja senyawa-senyawa tersebut 

adalah dengan bertindak sebagai stomach poisoning atau  racun perut. Oleh karena 

itu, bila senyawa-senyawa ini masuk ke dalam tubuh larva, alat pencernaannya akan 

terganggu.  

 

2.6 Sumber Belajar  

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar  

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta 

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan 

ketrampilan dalam proses belajar mengajar. Tujuan dalam proses pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik apabila komponen-komponen dalam pembelajaran 

dapat terpenuhi, beberapa komponen ini diantaranya manusia dan penggunaan 

media atau sumber-sumber belajar. Keberadaan sumber belajar dapat 

memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar (Suhardi, 20012).  

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru sewajarnya 

memanfaatkan sumber belajar, karena pemanfaatan sumber belajar merupakan hal 
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yang sangat penting dalam konteks belajar mengajar tersebut. Dikatakan demikian 

karena memanfaatkan sumber belajar akan dapat membantu dan memberikan 

kesempatan belajar yang berpartisipasi serta dapat memberikan perjalanan belajar 

yang kongkrit. Sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat dicapai 

dengan efisien dan efektif. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat 

penting guna mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, harapannya dapat 

membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa (Kasrina, 2012). 

2.6.2 Ciri-ciri Sumber Belajar 

Sumber belajar menurut Badriyah (2010) ciri-cirinya sebagai berikut: 

1. Sumber belajar merupakan suatu daya yang dapat mendukung proses 

pencapaian tujuan pembelajaran.  

2. Sumber belajar mempunyai nilai-nilai belajar.  

3. Secara keseluruhan sumber belajar dapat digunakan sebagian demi 

sebagian atau secara keseluruhan.  

2.6.3 Macam-macam Sumber Belajar 

 Pada umumnya terdapat dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam 

pembelajaran di sekolah yaitu dengan membawa sumber belajar langsung ke dalam 

kelas atau membawa kelas ke lapangan dimana sumber belajar berada (Mulyasa, 

2006). Dilihat dari tipe atau asal usulnya, sumber belajar dibedakan menjadi 2 

kategori, yakni (Munajah & Susilo, 2015): 

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

Yaitu sumber belajar yang yang disederhanakan atau dimodifikasi (by 

design) untuk membantu kegiatan pembelajaran seperti buku paket, 

modul, film, komputer dan video pembelajaran. 
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2. Sumber belajar yang sudah tersedia (learning resources by utilization) 

Yaitu sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajaran 

tanpa adanya penyederhanaan atau modifikasi misalnya pabrik, taman 

safari, kebun raya dan museum.  

Berdasarkan jenis sumbernya, sumber belajar dapat dikelompokkan 

menjadi enam macam yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik dan latar/lingkungan 

(Lindiani, 2011). 

1. Pesan, adalah pelajaran/informasi yang diteruskan oleh komponen lain 

dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. 

2. Orang, mengandung pengertian manusia yang bertindak sebagai 

penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Tidak termasuk mereka yang 

menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. 

3. Bahan, merupakan sesuatu (bisa pula disebut program atau software) 

yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat 

ataupun oleh dirinya sendiri. 

4. Alat, adalah sesuatu (biasa pula disebut hardware) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. 

5. Teknik, berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan 

untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. 

6. Lingkungan, merupakan situasi sekitar di mana pesan diterima atau ruang 

dan tempat dimana sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik. 
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Keenam sumber belajar tersebut juga merupakan komponen sistem dalam 

pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu terdapat keenam 

komponen tersebut. 

2.6.4 Manfaat Sumber Belajar 

Menurut Hijrah Saputra (2008), manfaat sumber belajar adalah: 

1. Dapat memberi pengalaman belajar langsung dan kongkrit kepada 

peserta didik. 

2. Menyajikan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara 

langsung. 

3. Menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada dalam kelas. 

4. Memberi informasi yang akurat dan terpadu. 

5. Membantu memecahkan masalah pendidikan baik mikro maupun makro. 

6. Memberi motivasi yang baik, apabila pemanfaataannya diatur dan 

direncanakan secara tepat. 

Fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti 

penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil 

pembelajaran siswa. 

2.6.5. Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi berupa 

Jurnal Ilmiah 

Biologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup dan lingkungannya. Dalam mempelajari Biologi diperlukan suatu sumber 

belajar agar mempermudah siswa dalam memperoleh informasi yang 

dibutuhkannya. Sumber belajar Biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun 

gejalanya, yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka 

pemecahan permasalahan Biologi tertentu. Sumber belajar memungkinkan dan 
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memudahkan terjadinya proses belajar (Suhardi, 2010). Sumber belajar Biologi 

dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di sekolah atau di luar sekolah. 

Mengembangkan proses dan produk penelitian sebagai sumber belajar memiliki 

landasan yang memenuhi kaidah filsafat ilmu (sains) di samping kaidah praktikal 

sebagaimana dalam pengembangan kurikulum, silabus, hingga rancangan 

pembelajaran (Widodo, 2015). 

Dalam proses belajar biologi diperlukan keterampilan dasar yang meliputi 

observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, pengontrolan variabel, perumusan 

masalah, serta interpretasi data. Selain itu, suatu hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi jika ditinjau dari segi proses dan 

produknya, dimulai dari perumusan masalah sampai penarikan kesimpulan yang 

akan menghasilkan fakta-fakta selama kegiatan penelitian untuk kemudian 

digeneralisasikan menjadi konsep dan prinsip. Pemanfaatan hasil penelitian ini 

harus disesuaikan dengan konsep yang ingin dicapai pada kurikulum, sehingga 

dapat menunjang kebutuhan kurikulum yang digunakan (Djohar, 2012), 

Sumber belajar dapat berupa materials atau bahan yaitu perangkat lunak 

yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras 

ataupun oleh dirinya sendiri, misalnya hasil penelitian yang diseleksi dan dikemas 

sesuai dengan tujuan dan materi yang akan diajarkan contohnya pada penelitian 

siklus pertumbuhan jamur tiram sebagai sumber belajar materi fungi. Data hasil 

penelitian diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan yang sesungguhnya. 

Prosedur, proses dan hasilnya dikemas melalui seleksi dan penyederhanaan objek 

sehingga penelitian tersebut dapat disajikan secara sistematis, yang pada akhirnya 

dapat diakses oleh peserta didik sebagai sumber belajar (Nurmiyanti, 2007). 
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Pada prinsipnya setiap benda atau gejala dapat digunakan sebagai sumber 

belajar. Namun, dalam pemanfaatannya harus memperhatikan syarat-syarat 

tertentu sebagai berikut: 

a. Kejelasan potensi, didasari pada proses dan produk dari kegiatan 

penelitian yang dapat dijadikan sumber belajar. 

b. Kesesuaian dengan tujuan belajar, dimana antara tujuan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan belajar sesuai dengan tujuan intruksional yang 

dirumuskan. 

c. Kejelasan sasaran, berkaitan dengan sasaran subjek belajar atau sasaran 

peruntukan sumber belajar. 

d. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, berdasarkan informasi dari 

hasil penelitian eksplorasi yang berupa proses dan produk penelitian. 

e. Kejelasan pedoman eksplorasi, berhubungan erat dengan proses 

pelaksanaan penelitian. 

f. Kejelasan perolehan yang diharapkan, yaitu hal-hal yang diperoleh dari 

kegiatan yang dapat dikembangkan (Hermahwati, 2012). 

Jurnal ilmiah merupakan bentuk publikasi ilmiah yang memuat hasil kegiatan 

bidang keilmuan tertentu, baik berupa hasil pengamatan empirik maupun kajian 

konseptual, yang bersifat penemuan baru, konsep dan teori yang sudah ada. Jurnal 

ilmiah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar karena merupakan sarana 

komunikasi antar komunitas bidang keilmuan. Dengan sarana ini, para ilmuwan 

dapat berinteraksi satu sama lain dan saling mengisi untuk membangun suatu 

bidang keilmuan. Jurnal ilmiah pada umumnya memuat kumpulan informasi 
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terbaru, hasil objektif dari sebuah kajian ilmu, dan rekomendasi dengan kata lain 

jurnal ilmiah tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar (Hermawanti, 2012). 

Hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan 

dalam jurnal memiliki kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk 

laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal 

yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan 

direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan akibatnya hanya kalangan 

yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Jurnal yang diterbitkan oleh 

suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen (dan karyawan) serta 

mahasiswa di fakultas tersebut sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk 

artikel berupa jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada 

laporan penelitian teknis resmi. Singkatnya, hasil penelitian yang ditulis dalam 

bentuk artikel dalam jurnal akan memberikan dampak akademis yang lebih cepat 

dan luas daripada laporan teknis resmi (Widodo, 2015).  

Jurnal Ilmiah mempunyai kaidah-kaidah khusus yang harus diikuti oleh 

peneliti. Kaidah-kaidah tersebut sudah terstandarisasi pada setiap kelompok bidang 

ilmu. Adapun sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah atau karya tulis ilmiah di 

antaranya (Widodo, 2015): 

a. Judul: ditulis dengan singat dan padat, maksimal 13 katas, dan harus 

mencerminkan substansi penelitian yang diuraikan pada batang tubuh artikel. 

b. Nama Penulis: ditulis tanpa gelar, letaknya dibawah judul artikel yang berasal 

dari nama kelompok, semua anggota harus dicantumkan dengan ururtan yang 

sama. 
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c. Instansi dan Alamat Penulis: ditulis nama instansi tempat penulis berasal dan 

alamat e-mail yang letaknya di bawah nama penulis, jika penulis lebih dari 

seorang, alamat e-mail cukup ketuanya saja. 

d. Abstrak: ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, satu alinea yang 

panjangnya antara 120-150 kata. Abstrak artikel kajian ilmiah terdiri atas 

permasalahan dan inti pembahasan secara substansial, sedangkan artikel hasil 

penelitian terdiri atas tujuan, metode, dan hasil. 

e. Kata Kunci: diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam 

cakupan permasalahan, terdiri atas beberapa buah kata/istilah dan disebut dalam 

judul/abstrak. Kata kunci ditulis di bawah abstrak dengan jarak satu baris dan 

dicetak miring-tebal. 

f. Batang Tubuh Artikel: (i) artikel kajian ilmiah terdiri atas pendahuluan yang 

berisi permasalahan dan kerangka pikir atau kerangka analisis, sub-sub judul 

yang berisi pembahasan, dan kesimpulan. (ii) artikel hasil penelitian terdiri atas 

pendahuluan yang memuat latar belakang masalah (maksimal 20%), metode 

penelitian (15 %), hasil dan pembahasan (60%), serta kesimpulan (5%).  

g. Ucapan Terima Kasih: ditujukan kepada berbagai pihak yang membantu 

penulisan, misalnya sponsor penelitian dan narasumber. 

h. Daftar Pustaka: diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir 

(3-5 tahun) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk di dalam batang 

tubuh artikel. Sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada 

dalam daftar pustaka. Daftar pustaka tidak boleh memuat karya penulis sendiri. 

Penulisannya mengikuti APA Referencing Style. 
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i. Cara merujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama 

belakang pengarang, tahun, dan halaman (jika perlu). Contoh: (Mitchel, 

2012:53) atau Mitchel (2012:53). 
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2.7   Kerangka Konsep  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Gambar 2.6    Kerangka Konsep   
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2.8 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :   

1. Ada pengaruh ekstrak daun mimba (Azadirachta indica Juss) 

terhadap mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura). 

2. Konsentrasi ekstrak daun mimba (Azadirachta indica Juss) yang 

memiliki tingkat mortalitas ulat grayak (Spodoptera litura) tertinggi 

yaitu konsentrasi 25%. 


