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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Meningkatnya populasi manusia di seluruh dunia kini mengakibatkan 

peningkatan terhadap kebutuhan hidup terutama kebutuhan pangan. 

Meningkatnya kebutuhan pangan mengakibatkan petani berusaha meningkatkan 

produksi lahan pertanian dan menggunakan bahan-bahan kimia salah satunya 

adalah pestisida. Menurut Djunaedy (2009), penggunaan pestisida kimiawi secara 

berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam yang akan menimbulkan hama 

yang resisten. Salah satu penyebabnya adalah residu pestisida yang tertinggal di 

tanah yang dapat meracuni organisme nontarget, terbawa ke sumber-sumber air 

sehingga mencemari lingkungan sekitarnya, bahkan residu pestisida yang 

tertinggal di tanaman dapat merusak mata rantai makanan yang dapat meracuni 

baik hewan maupun manusia. 

Menurut Syakir (2011), sumber utama cemaran pada produk pertanian 

adalah bahan pestisida sintetik atau kimiawi. Untuk mengurangi cemaran tersebut 

maka salah satu alternatifnya adalah meningkatkan penyediaan dan penggunaan 

pestisida yang ramah lingkungan, baik berupa pestisida nabati maupun hayati. 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah berupa sumber tanaman yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber pestisida nabati. 

Pestisida nabati merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan untuk 

mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT). Pestisida nabati yang 

berasal dari tumbuhan bersifat sangat ramah lingkungan karena mudah terurai di 

alam. Jadi sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan yang terjadi. Menurut penelitian Sinaga (2009) pestisida 

nabati berbahan daun mindi dengan formulasi 200 g/liter (20%) air sangat efektif 

dalam mengurangi serangan hama Spodoptera litura pada tanaman tembakau 

(Nicotiana tabaccum L.). 

Alam Indonesia yang memiliki beragam flora dapat menjadi alasan yang 

baik untuk terus meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam menemukan 

formulasi pestisida nabati yang terbaik untuk mengendalikan OPT yang dapat 

mengganggu tanaman. Menurut  Utami dan Haneda (2010) berdasarkan hasil 
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inventarisasi dan identifikasi tumbuhan yang terdapat di sekitar dan dalam 

kawasan hutan di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 25 jenis tumbuhan yang 

berpotensi sebagai pestisida nabati. Sebanyak 3 jenis di antaranya, yaitu sitawar 

(Costus speciosus), puar kilat (Globba sp.), dan legundi (Vitex trifolia) dapat 

ditemukan dalam jumlah berlimpah dan dapat dibudidayakan dengan cara yang 

relatif mudah. Hasil uji ekstraksi dan bioaktivitas terhadap 3 jenis etnobotani 

tersebut menunjukkan bahwa ekstrak daun puar kilat mempunyai efek insektisidal 

paling kuat sedangkan ekstrak daun legundi mempunyai efek insektisidal paling 

lemah dalam menyebabkan mortalitas dan menghambat perkembangan hama 

Spodoptera litura. 

Tanaman babandotan (Ageratum conyzoides) sering tidak dimanfaatkan 

karena biasanya babandotan menjadi gulma. Babandotan berpotensi sebagai 

bahan untuk pembuatan pestisda nabati. Menurut Azwana dan Marjun (2009) 

serbuk daun tanaman babandotan sangat efektif untuk membunuh larva Sitophylus 

orizae mencapai persentase mortalitas 50 %. Sianturi (2009) telah menguji 

insektisida nabati menggunakan ekstrak gulma babandotan, ekstrak daun pandan, 

ekstrak serai wangi dan ekstrak daun kemangi menunjukkan bahwa penggunaan 

ekstrak daun babandotan efektif menekan serangan Maruca testulalis Geyer 

dengan persentasi serangan hanya 6,29 %.  

Ulat grayak (Spodoptera litura F.) merupakan hama yang menyerang 

tembakau dan juga tanaman lainnya, seperti kedelai, ubi jalar, kacang tanah, 

kentang, cabai, bawang merah dan kubis. Hama ini membuat sering lubang pada 

daun tembakau, buah jarak, umbi pada ubi jalar dan sayur-sayuran lainnya yang 

dapat mengakibatkan penurunan produksi panen tanaman budidaya (Pracaya, 

2009). Penelitian Noviana (2011) menunjukkan aplikasi ekstrak daun suren 

mampu menekan aktifitas makan ulat grayak (Spodoptera litura F.) sehingga 

kerusakan yang ditimbulkan semakin rendah serta mengurangi tingkat populasi 

ulat grayak generasi selanjutnya dengan  menggunakan  metode aplikasi celup 

daun (sistemik).  

Menurut Lumowa (2011)  pada  uji perlakuan konsentrasi ekstrak 

babandotan 10 % menghasilkan tingkat kematian larva uji sebesar 60 %, 

sedangkan  pada  uji  dengan  konsentrasi  20  %  menghasilkan  tingkat  kematian 
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larva Spodoptera litura instar IV sebesar 100 % dengan lama kematian larva uji 

26-60 menit. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Uji Beberapa Konsentrasi Ekstrak Babandotan 

(Ageratum conyzoides) terhadap Ulat Grayak (Spodoptera litura F.)”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak babandotan terhadap 

mortalitas ulat grayak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh metode aplikasi ekstrak babandotan terhadap 

mortalitas  ulat grayak. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara konsentrasi ekstrak babandotan dengan 

metode aplikasi terhadap mortalitas ulat grayak. 

4. Untuk mengetuahui nilai LC50 dan LC95 tiap konsentrasi ekstrak 

babandotan. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Mengurangi penggunaan pestisida kimiawi yang berdampak negatif 

terhadap lingkungan. 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan para petani dapat memanfaatkan 

babandotan sebagai bahan pestisida nabati.  

3. Pengurangan jumlah gulma babandotan. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Penggunaan konsentrasi ekstrak babandotan yang berbeda memberikan hasil 

yang berbeda terhadap tingkat mortalitas ulat grayak.  

2. Penggunaan metode aplikasi ekstrak babandotan yang berbeda memberikan 

hasil yang berbeda terhadap tingkat mortalitas ulat grayak. 

3. Terdapat interaksi antara konsentrasi dan metode aplikasi ekstrak 

babandotan terhadap mortalitas ulat grayak. 

 

 


