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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor kendala dalam pencapaian produktivitas optimal budi

daya padi adalah serangan hama. Permasalahan ini sangat penting karena serangan

hama dapat menurunkan hasil bahkan menggagalkan panen di beberapa daerah

sentra tanaman padi (Wiresyamsi & Haryanto, 2008; Diratmaja & Permadi,

2004). Hama utama padi antara lain: keong mas, tikus, penggerek batang, ulat

grayak, hama putih palsu, dan walang sangit (Roja, 2009; Fatah & Hamka, 2011).

Kehadiran keong mas jika tidak dikendalikan dengan baik maka akan berpotensi

menjadi hama utama karena berkembang biak dengan cepat dan menyerang

tanaman yang masih muda (Budiyono, 2006). Kerugian akibat serangan keong

mas pada tanaman padi mencapai 20-100% (Joshi, 2005).

Kawasan penyebaran keong mas di Indonesia meliputi Sumatera, Jawa,

Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Irian Jaya, terutama di daerah-daerah

persawahan, kolam-kolam, perairan umum seperti rawa-rawa, sungai, dan saluran

air (Diratmaja & Permadi, 2004). Indriani (2010) melaporkan bahwa keong mas

telah menyerang persawahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku,

Kabupaten Indragiri Hulu, yang mengakibatkan petani gagal panen. Laporan

terbaru menyatakan keong mas telah menyerang padi di Kecamatan

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk (Bagus, 2013) dan sebagian Kabupaten

Sragen, sehingga petani harus mengalami kerugian yang cukup besar (Sasongko,

2013).
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Sejak hama keong mas ini merebak, sudah banyak cara dilakukan untuk

mengendalikan hama tersebut baik secara mekanik seperti pemasangan perangkap

telur maupun fisik dengan memungut langsung telur dan keong mas (Musman et

al., 2012). Sulitnya pengendalian keong mas yang berkembang biak secara cepat

di area persawahan mendorong petani untuk menggunakan moluskisida sintetik

(Yuningsih et al., 2005). Kecenderungan penggunaan pestisida sintetik didasarkan

pada alasan bahwa pestisida sintetik cepat dirasakan hasilnya untuk menurunkan

populasi hama dan dapat digunakan setiap saat (Johari, 2010). Sejalan dengan hal

ini, promosi dari perusahan pembuat pestisida yang sangat gencar semakin

meningkatkan ketergantungan petani terhadap pestisida sintetik. Penggunaan

pestisida sintetik yang berlebihan memberi dampak negatif terhadap lingkungan,

manusia, timbulnya hama yang resistan, ancaman bagi predator, parasit, ikan,

burung, serta organisme nontarget lainnya (Djunaedy, 2009).

Gusti & Khaerati (2009) melaporkan bahwa sampai saat ini telah

terinventarisasi sebanyak 2.400 jenis tumbuhan yang terdiri dari 235 famili

berpotensi sebagai bahan pestisida nabati. Didasari oleh banyaknya jenis

tumbuhan yang berpotensi pestisida, Kertoseputro et al. (2007) menyatakan

penggalian potensi tanaman sebagai sumber pestisida nabati sebagai alternatif

pengendalian keong mas cukup tepat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah

(PP) No. 6 tahun 1995 pasal 19 yang menyatakan bahwa penggunaan pestisida

dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) merupakan

alternatif terakhir dan dampak yang ditimbulkan harus ditekan seminimal

mungkin (Martono et al., 2004). Beberapa keunggulan penggunaan pestisida

nabati menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kalimantan Tengah
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(2011) yaitu: mudah terurai di alam (biodegradable), aman bagi manusia dan

organisme nontarget, mudah didapatkan, dan tidak menimbulkan resistansi

terhadap hama.

Lengkuas putih (Alpinia galanga (L.) Willd.) merupakan famili dari

Zingiberaceae yang mudah diperoleh di Indonesia. Rimpangnya digunakan

sebagai salah satu bumbu masak selama bertahun-tahun dan tidak pernah

menimbulkan masalah. Rimpang lengkuas juga cukup manjur sebagai obat gosok

penyakit jamur kulit (panu) sebelum obat-obatan modern berkembang seperti

sekarang. Setelah dipelajari oleh para ilmuwan rimpang lengkuas memiliki khasiat

sebagai antijamur dan antibakteri (Handajani & Purwoko, 2008). Beberapa

literatur menyebutkan bahwa rimpang lengkuas mengandung metabolit sekunder

yang berpotensi sebagai bahan moluskisida nabati dan telah terbukti efektif untuk

mengendalikan berbagai OPT (Nasutoin, 2003; Fitriyani, 2009; Riyanto, 2009;

Srividya et al., 2010; Sukhirun, 2010; Fitria, 2012). Penelitian mengenai lengkuas

sebagai bahan moluskisida nabati belum pernah dilakukan, untuk mengetahui

secara pasti potensi lengkuas sebagai moluskisida nabati. Berdasarkan uraian dan

permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “Uji

Moluskisida Nabati Lengkuas Putih (Alpinia galanga (L.) Willd.) terhadap

Keong Mas (Pomacea canaliculata Lamarck)”.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan moluskisida nabati

ekstrak air rimpang dan batang semu lengkuas putih pada berbagai konsentrasi

terhadap keong mas.
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1.3. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi ilmiah mengenai

pemanfaatan rimpang dan batang semu lengkuas putih sebagai moluskisida nabati

terhadap hama keong mas.

1.4. Hipotesis

Ekstrak air rimpang dan batang semu lengkuas putih pada berbagai

konsentrasi mampu mematikan keong mas.


