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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu  

Penelitian dilaksanakan di Lahan Percobaan Penelitian dan Laboratorium 

Patologi, Entomologi, dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan Peternakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terletak di Jl. H.R 

Soebrantas No. 115 Km. 18 Kelurahan Simpang Baru Panam, Kecamatan Tampan 

Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai dari Bulan Januari 

sampai dengan Maret 2017.  

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, 

lumpang atau alat penggerus, saringan, gelas ukur, 1 unit alat destilasi, kertas 

label, aluminium foil, botol bewarna gelap, wadah bewarna gelap, cangkul, 

ayakan, nampan plastik, polibeg, gembor, handsprayer, plastik ukuran 5 kg, plang 

nama, alat tulis, kamera. 

Bahan yang digunakan yaitu benih tanaman selada varietas Grand Rapids, 

pupuk kandang ayam, pupuk urea, tanah, air, aquades, alkohol 50%, kombinasi 

bahan tanaman dalam bentuk kering untuk pestisida nabati masing-masing 

ditimbang, daun babandotan 400 g, daun sirsak 400 g, daun mimba 400  g, buah 

sirih hutan 400 g, biji mahkota dewa 400 g, dan daun tembakau 400 g. 

3.3. Metode Penelitian  

Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor. Faktor ke-1 merupakan teknik ekstraksi 

pestisida nabati yang terdiri atas 4 cara yaitu : 

A1 = Aplikasi langsung 

A2 = Destilasi 

A3 = Fermentasi 

A4 = Perebusan 

Adapun faktor ke-2 merupakan konsentrasi ekstrak campuran pestisida nabati 

yang dianggap 100% dari masing-masing teknik ekstraksi pestisida nabati, yang 

terdiri atas 4 taraf : 
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K1 = Konsentrasi pestisida nabati 5%  (5 ml ekstrak campuran + 95 ml aquades) 

K2 = Konsentrasi pestisida nabati 10%  (10 ml ekstrak campuran + 90 ml aquades) 

K3 = Konsentrasi pestisida nabati 15%  (15 ml ekstrak campuran + 85 ml aquades) 

K4 = Konsentrasi pestisida nabati 20%  (20 ml ekstrak campuran + 80 ml aquades) 

Kombinasi perlakuan sebanyak 16 perlakuan dengan 3 ulangan, maka 

didapat 48 unit percobaan. Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan K1 K2 K3 K4 

A1 A1K1 A1K2 A1K3 A1K4 

A2 A2K1 A2K2 A2K3 A2K4 

A3 A3K1 A3K2 A3K3 A3K4 

A4 A4K1 A4K2 A4K3 A4K4 

 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri atas beberapa tahapan, meliputi; bahan 

tanaman pestisida nabati, empat teknik ekstraksi pestisida nabati, persiapan media 

tanam, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, aplikasi pestisida nabati.  

3.4.1. Bahan Tanaman Pestisida Nabati 

Tabel 3.2. Bahan Tanaman yang Digunakan Sebagai Ekstrak Pestisida Nabati 

Tanaman 
Bagian tanaman yang 

digunakan 
Bentuk 

Babandotan Daun Kering 

Sirsak  Daun  Kering 

Mahkota Dewa                  Biji Kering 

Sirih Hutan Buah Kering 

Mimba Daun Kering 

Tembakau Daun Kering 

 

3.4.2. Teknik Ekstraksi Pestisida Nabati 

Jenis pelarut yang digunakan dari teknik ekstraksi untuk pembuatan 

pestisida nabati dapat dilihat pada Tabel 3.3.  
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Tabel 3.3. Teknik Ekstraksi dan Jenis Pelarut 

No.  Teknik Ekstraksi Pestisida Nabati Jenis Pelarut 

1. Teknik aplikasi langsung Aquades 

2. Teknik destilasi        Alkohol 50% 

3. Teknik fermentasi Aquades 

4. Teknik perebusan Aquades 

 

1. Teknik Destilasi 

Ekstraksi pestisida nabati dilakukan 1 minggu sebelum aplikasi pada 

tanaman selada, bahan tanaman dari babandotan, sirsak, sirih hutan, mimba, 

tembakau dan mahkota dewa yang sudah dihaluskan dalam bentuk kering, 

masing-masing bahan tanaman ditimbang sebanyak 110 g lalu direndam dalam 

440 ml larutan alkohol 50% (1 : 4) pada wadah yang bewarna gelap. Maserasi 

dilakukan selama 24 jam, kemudian masing-masing bahan tanaman yang telah 

direndam disaring menggunakan kain saring, ekstrak yang diperoleh hasil 

rendaman sebanyak 400 ml dari masing-masing bahan tanaman. Penelitian Irfan, 

(2016) larutan ekstrak didestilasi untuk memisahkan alkohol dari campuran pada 

suhu ± 60°C sampai volume ekstrak tinggal setengah dari volume asal. Volume 

asal 400 ml dari hasil masing-masing bahan tanaman, setelah dilakukan destilasi 

menghasilkan 200 ml ekstrak pestisida nabati dari masing-masing bahan tanaman. 

Pengaplikasian ke tanaman selada hasil ekstrak yang diperoleh dari masing-

masing bahan tanaman dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1 : 1, ekstrak 

babandotan 15 ml, ekstrak daun sirsak 15 ml, ekstrak biji mahkota dewa 15 ml, 

ekstrak buah sirih hutan 15 ml, ekstrak daun mimba 15 ml, dan ekstrak daun 

tembakau 15 ml, dengan jumlah 90 ml ekstrak campuran pestisida nabati. 

Hasil campuran ekstrak yang diperoleh dari hasil teknik ekstraksi pestisida 

nabati dianggap sebagai konsentrasi 100% tanpa campuran aquades. Pengenceran 

pestisida nabati yaitu pada konsentrasi 5% yaitu 5 ml ekstrak pestisida nabati 

ditambahkan 95 ml aquades, konsentrasi 10% yaitu 10 ml campuran ekstrak 

pestisida nabati ditambahkan aquades 90 ml, untuk konsentrasi 15% yaitu 15 ml 

campuran ekstrak pestisida nabati ditambahkan 85 ml aquades, dan konsentrasi 

20% yaitu 20 ml campuran ekstrak pestisida nabati ditambahkan 80 ml aquades. 
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Hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam wadah handsprayer yang telah diberi label, 

dan siap untuk diaplikasikan pada tanaman selada.  

2. Teknik Aplikasi Langsung, Teknik Fermentasi dan Teknik Perebusan 

Ekstraksi pestisida nabati dibuat setiap akan melakukan aplikasi. Bahan 

tanaman dari babandotan, sirsak, sirih hutan, mimba, tembakau dan mahkota dewa 

yang sudah dihaluskan dalam bentuk kering, semua bahan tanaman dicampur 

menjadi satu, masing-masing ditimbang sebanyak 10 g dengan total bahan 

tanaman sebanyak 60 g. 

 Pada teknik aplikasi langsung bahan tanaman yang telah ditimbang 

dimasukkan dalam wadah yang dicampur dengan aquades sebanyak 240 ml dan 

direndam selama 15 menit, kemudian disaring menggunakan kain saring untuk 

mengambil ekstrak yang dihasilkan. 

Pada teknik fermentasi bahan tanaman yang telah ditimbang dimasukkan 

dalam wadah botol plastik yang dicampur dengan aquades sebanyak 240 ml dalam 

keadaan anaerob. Setelah difermentasi selama 6 hari, kemudian disaring 

menggunakan kain saring untuk mengambil ekstrak yang dihasilkan. 

Pada teknik perebusan bahan tanaman yang telah ditimbang kemudian 

direbus dengan aquades sebanyak 240 ml hingga mendidih lalu dibiarkan dingin 

ekstrak disaring. kemudian disaring menggunakan kain saring untuk mengambil 

ekstrak yang dihasilkan. 

 Hasil campuran ekstrak yang diperoleh dari hasil teknik aplikasi langsung, 

teknik fermentasi dan teknik perebusan dianggap sebagai konsentrasi 100% tanpa 

campuran aquades. Pengenceran pestisida nabati yaitu pada konsentrasi 5% yaitu 

5 ml ekstrak pestisida nabati ditambahkan 95 ml aquades, konsentrasi 10% yaitu 

10 ml campuran ekstrak pestisida nabati ditambahkan aquades 90 ml, untuk 

konsentrasi 15% yaitu 15 ml campuran ekstrak pestisida nabati ditambahkan 85 

ml aquades, dan konsentrasi 20% yaitu 20 ml campuran ekstrak pestisida nabati 

ditambahkan 80 ml aquades. Hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam wadah 

handsprayer yang telah diberi label, dan siap untuk diaplikasikan pada tanaman 

selada.  
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3.4.3. Persemaian 

Media semai berupa campuran tanah topsoil dan pupuk kandang ayam yang 

diaduk secara merata. Masing-masing media diayak dengan menggunakan ayakan 

pasir. Benih selada varietas Grand Rapids sebelum disemai direndam dengan air 

hangat 50oC selama 1 jam dan ditiriskan dengan tujuan untuk mematahkan 

dormansi (Arsensi, 2011). Benih yang sudah diberi perlakuan pematahan 

dormansi, kemudian disebar di wadah persemain menggunakan nampan plastik 

lalu ditutup dengan tanah dengan cara ditaburi. Persemaian diberi naungan daun 

pisang untuk mengurangi intensitas cahaya matahari selama 2-3 hari. Penyiraman 

persemaian dilakukan pada pagi dan sore menggunakan handsprayer. 

3.4.4. Persiapan media tanam 

Media tanam yang digunakan berupa tanah dan pupuk kandang ayam yang 

diaduk merata. Tanah yang telah diaduk merata bersama pupuk kandang ayam 

dimasukkan ke dalam polibeg berukuran 40 x 50 cm dan dibiarkan selama 1 

minggu di bawah naungan. 

3.4.5. Penanaman 

Penanaman dilakukan setelah bibit persemaian berumur 14 hari setelah 

semai (HSS). Bibit tanaman dipindahkan ke polibeg berukuran 40 x 50 cm yang 

diletakkan pada pertanaman sebagai unit percobaan. Seluruh polibeg berjumlah 48 

buah. Satu polibeg berisi 4 tanaman. Jarak antar polibeg yaitu 0,5 m. Seperti 

terlihat pada Gambar 3.1. Jarak tanam yang digunakan 20 cm x 20 cm. 

Penanaman dilakukan dengan cara ditugal, yaitu dengan kedalaman ± 4 cm. 

Kemudian bibit diambil dari persemaian dan ditanam pada lubang tanam yang 

telah tersedia dan penanaman diberi naungan plastik tembus cahaya agar daun 

selada yang dihasilkan lembut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Sketsa pada Lahan Pertanaman 
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3.4.6. Pemupukan 

Pupuk dasar yang digunakan adalah pupuk kandang ayam dan pupuk urea. 

Pupuk kandang ayam diberikan bersamaan dengan pembuatan media tanam yaitu 

dicampur dengan tanah dengan cara diaduk. Pupuk kandang ayam yang digunakan 

adalah pupuk kandang ayam yang sudah matang (dibiarkan selama 1 minggu). 

Pemupukan dengan pupuk urea dilakukan 10 hari setelah bibit dipindahkan dari 

persemaian sebanyak 0,8 g tiap polibeg. Perhitungan dosis pupuk per tanaman 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.4.7. Penyiraman dan penyiangan tanaman  

Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi hari, siang hari dan sore hari 

secara merata pada semua tanaman dengan menggunakan gembor berisikan air 

bersih. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar 

pertanaman dengan cara mencabut gulma hingga ke akar. 

3.4.8. Pemeliharaan tanaman  

Aplikasi dilakukan pada saat tanaman selada berumur 7 hari setelah tanam 

(HST) menggunakan sprayer dengan cara menyemprot seluruh bagian tanaman 

sampai bagian tanaman tersebut basah. Aplikasi dilakukan selama ± 1 bulan. 

Penyemprotan dilakukan pada sore hari pada pukul 17.00-18.00 WIB karena 

hama cenderung muncul pada petang hingga pagi hari. Saat penyemprotan 

dilakukan, tanaman dalam polibeg diberi penghalang agar pestisida nabati yang 

diaplikasikan tepat sasaran. Penyemprotan pestisida nabati dengan interval 

penyemprotan 3 hari sekali. Penyemprotan pestisida nabati dihentikan seminggu 

sebelum panen. Panen dapat dilakukan setelah umur tanaman selada 40 hari.  

3.5. Parameter Pengamatan 

3.5.1. Intensitas Serangan Hama 

Intensitas serangan hama dan penyakit pada daun diamati pada saat tanaman 

berumur 10, 20, dan 30 HST dengan menggunakan metode Mc Kinney sebagai 

berikut (Arsensi, 2012): 

I =
∑(V × n)

Z × N
×  100% 
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Keterangan: 

 V = Nilai Skala 

 N = Jumlah Daun Pada Skala ke-V 

 Z = Nilai Skala Tertinggi 

 N = Jumlah Seluruh Daun Tanaman Yang Diamati 

Nilai Skala: 

0 = Tidak ada serangan (sehat) 

1 = Kerusakan < 25% (serangan ringan) 

2 = Kerusakan 25% - 50% (serangan sedang) 

3 = Kerusakan 50% - 75% (serangan berat) 

4 = Kerusakan > 75% (serangan sangat berat) 

 

 

Gambar 3.2. Kriteria Intensitas Serangan Hama 
(Sumber :  Natawigena, 1993) 

 

3.5.2. Intensitas Kejadian Penyakit 

Intensitas kejadian penyakit dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

P =
∑(n x v)

ZN
×  100% 

Keterangan: 

 P = Persentase atau intensitas serangan (%) 

 n = Banyaknya tanaman atau bagian tanaman seperti bagian batang, daun, 

polong yang diamati tiap kategori serangan.  

 v = Nilai skala dari tiap kategori serangan 

 Z = Banyaknya tanaman atau bagian tanaman seperti bagian batang, daun, 

polong yang diamati. 

 

 Nilai skala dari tiap-tiap kategori serangan adalah sebagai berikut : 
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 0 = Tidak ada serangan terhadap tanaman atau bagian tanaman yang diamati. 

 1 = Terdapat serangan dengan luas ≤ 25% terhadap tanaman atau bagian 

tanaman yang diamati. 

 2 = Terdapat serangan dengan luas > 25% - 50% terhadap tanaman atau 

bagian tanaman yang diamati. 

 3 = Terdapat serangan dengan luas > 50% - 75% terhadap tanaman atau 

bagian tanaman yang diamati. 

 4 = Terdapat serangan dengan luas > 75% terhadap tanaman atau bagian 

tanaman yang diamati (Natawigena, 1993). 

 

 

Gambar 3.3. Kategori Kejadian Penyakit 
(Sumber :  Natawigena, 1993) 

 

 

3.5.3. Perilaku Hama (Pengamatan Tambahan) 

Selain mengamati intensitas serangan hama dan intensitas kejadian 

penyakit, dilakukan pengamatan percobaan hama uji, hama ditemukan pada 

tanaman sayuran. Hama yang telah ditemukan dipelihara dalam box dan daun 

sebagai pakan hama. Pengamatan perilaku hama pada hari pertama, daun 

dicelupkan campuran pestisida nabati dengan konsentrasi tertinggi 20% dari 

teknik ekstraksi pestisida nabati dengan cara destilasi, kemudian daun yang sudah 

dicelupkan pestisida nabati di letakkan ke dalam box dan hama yang ada di 

letakkan diatas daun yang sudah diberi pestisida nabati dan diamati selama 1 x 24 

jam. Pada perlakuan ke dua diberikan pakan yang telah dicelupkan pestisida 

nabati. Pada hari ke tiga sampai maksimal hari ke enam diberikan pakan tanpa 

perlakuan. 

Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan perilaku yang terjadi pada 

hama seperti gejala kematian, aktivitas makan, pergerakan hama, warna hama, 

ukuran ukuran, dan kondisi permukaan tubuh hama. Setiap perubahan yang terjadi 

pada hama setelah diberi perlakuan hingga hama mati dicatat sebagai perilaku 

hama setelah perlakuan.  
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Data yang diperoleh dijelaskan secara deskriptif sebagai pengamatan 

tambahan, tidak memiliki ulangan dan hama ditemukan pada tanaman selada dan 

tanaman bayam. Hama uji merupakan hama yang dijumpai di areal tanaman 

sayuran. Hama yang diuji pada penelitian ini adalah siput (Agriolimax sp.) dan 

ulat grayak (Spodoptera litura F.). Perilaku hama dari hasil uji pemberian 

pestisida nabati teknik ekstraksi destilasi dengan konsentrasi 20% dapat dilihat 

pada Lampiran 7. 

3.6.  Analisis Data 

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara statistik 

dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam RAL faktorial (uji FI pada taraf 5% 

dan 1%), seperti terlihat pada Tabel 3.4. Jika beda nyata, maka dilanjutkan dengan 

uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5% dan 1% (Hasanah, 2016). 

Tabel 3.4. Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

Sumber  

Keragaman 

(SK) 

Derajat  

Bebas  

(DB) 

Jumlah  

Kuadrat  

(JK) 

Kuadrat  

Tengah  

(KT) 

F Hitung 

F Tabel 

 

5% 

 

1% 

A a-1 JK(A) KT(A) KTA/KTG   

K k-1 JK(K) KT(K) KTK/KTG   

A × K (a-1)(k-1) JK(A×K) KT(AK) KT(A×K)/KTG   

Galat (ak)(r-1) JKG KTG    

Total (r.a.k)-1 JKT     

 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK) = 
𝑌…2

𝑑𝑝𝑟
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 – FK  

Jumlah Kuadrat  Faktor A (JKA) = ∑
𝑦𝑖..2

𝑎.𝑟
 – FK 

Jumlah Kuadrat Faktor K (JKK) = ∑ 
𝑌.𝑗.2

𝑘.𝑟
 – FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan K {JK (AK)} = ∑ 
𝑌𝑖𝑗.2

𝑟
 - FK – JKA - JKK 

Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKAK – JKK – JKA 
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Apabila terdapat perbedaan antara perlakuan maka dilakukan uji lanjut 

dengan menggunakan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. 

Model uji DMRT adalah sebagai berikut : 

UJD α = R α (ρ. DB Galat) × √KTG/Ulangan  

Keterangan: 

α = Taraf uji nyata 

ρ = Banyaknya perlakuan 

R = Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

 

 


