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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pestisida Nabati

Pestisida nabati merupakan suatu pestisida yang dibuat dari tumbuh-

tumbuhan yang residunya mudah terurai di alam sehingga aman bagi lingkungan

dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai

pestisida nabati antara lain tembakau, mimba, mindi, mahoni, srikaya, sirsak, tuba,

dan juga berbagai jenis gulma seperti babandotan (Samsudin, 2008). Teknik

pengendalian hama menggunakan pestisida nabati yang merupakan pengendalian

hama terpadu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman.

Pestisida nabati memiliki berbagai fungsi seperti: Repelan atau penolak

serangga misalnya bau menyengat yang dihasilkan tumbuhan. Antifidan atau

penghambat daya makan serangga atau menghambat perkembangan hama

serangga. Atraktan atau penarik kehadiran serangga sehingga dapat dijadikan

tumbuhan perangkap hama (Gapoktan, 2009).

2.1.1. Sirih Hutan (Piper aduncum L.)

Klasifikasi tumbuhan sirih hutan (Piper aduncum L.) adalah Kingdom:

Plantae, Divisi: Angiosperm, Class: Magnoliids, Order: Piperales, Family:

Piperaceae, Genus: Piper, Species: Piper aduncum L. (Wikipedia, 2013).

Tumbuhan berupa semak, berakar tunggang dan berwarna putih kecokelatan,

batang berkayu, batang utama dengan cabang sulit dibedakan. Daun berbentuk

ovate, ujung meruncing, pangkal membulat, tepi daun rata pada setiap buku,

permukaan berbulu halus, tangkai daun berbulu halus, silindris 5-10 mm, panjang

daun 10-14 cm, lebar 5-6 cm, pertulangan menyirip, dan warna daun hijau muda.
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Bunga majemuk, bentuk bulir, berkelamin satu atau dua, memiliki daun

pelindung, daun pelindung bertangkai 0,5- 1,25 mm, dan melengkung.

Tangkai benang sari pendek, kepala sari kecil; Bakal buah duduk, kepala

putik dua sampai tiga, pendek, putih kekuningan; Buah batu, kecil, kering, keras,

bertangkai pendek, panjang bulir 12-14 cm, masih muda buah berwarna kuning

kehijauan, setelah tua berwarna hijau; Biji kecil dan berwarna cokelat

(Syamsuhidayat, 1991).

Tumbuhan sirih hutan bermanfaat sebagai obat sakit mata merah. Cara

meramunya adalah dengan cara memotong batang tumbuhan sirih hutan tersebut

sampai keluar airnya kemudian diteteskan pada mata yang sakit, 3 tetes tiap pagi

dan sore hari (Kinho et al., 2011). Sirih hutan ini juga telah digunakan sebagai

insektisida botani untuk mengendalikan larva Crocidolomia pavonana F. (Arneti,

2012; Lina et al., 2013; Syahroni & Prijono, 2013). Selain itu sirih hutan juga

dimanfaatkan sebagai larvasida nyamuk Aedes aegypti L. (Sudrajat et al., 2010;

2011).

Jamal et al. (2003) melaporkan bahwa dari hasil analisis GC-MS diketahui

minyak atsiri buah sirih hutan atau gedebong memiliki 63 komponen kimia

dengan 10 komponen utama. Kesepuluh komponen kimia tersebut adalah ɣ-

terpinena, 4-metil-l-(1-metiletil)-3sikloheksen-l-ol, tetradekana, isokariofilena, α-

kariofilena, (1S-cis) 1,2,3,5,6,8a-heksahidro-4,7-dimetil-1-(1-metiletil) naftalena

(tipe 2), miristisin (tipe 2) dan apiol serta satu komponen yang tidak

teridentifikasi.

Hasil penelitian Sudrajat et al. (2011) menyatakan bahwa hasil skrening

fitokimia terhadap sirih hutan terlihat bahwa ekstrak daun dan batang sirih hutan
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dapat diidentifikasi adanya senyawa aktif saponin, steroid, dan flavonoid dari

empat fraksi. Hasil skrening disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hasil Skrening Fitokimia tiap-tiap Fraksi dari Ekstrak sirih hutan
(P. aduncum L.)

Metabolit
sekunder

Sampel Daun Sampel Batang
Heksa
n

CHC
L3

Air Ekstrak
Kasar

Heksa
n

CHCL3 Air Ekstrak
Kasar

Saponin - - + ++ - - + ++
Triterpenoid - - - - - - - -
Steroid + - - + + - - +
Flavonoid - + - + - - - +
Alkaloid - - - - - - - -
Keterangan: + terdeteksi, - tidak terdeteksi

Hasil ekstraksi bertingkat yang dilakukan oleh Arneti (2012) menunjukkan

bahwa dengan ekstrak heksana, buah sirih hutan mengandung senyawa metabolit

sekunder yang tergolong non polar. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung

dalam buah sirih hutan antara lain: alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid,

steroid, saponin, dan kumarin. Secara umum perlakuan dengan ekstrak heksana

buah sirih hutan mengakibatkan mortalitas larva C. pavonana yang makin besar

seiring meningkatnya konsentrasi.

2.2. Ulat Grayak (Spodoptera litura F.)

Ulat grayak disebut juga ulat tentara karena jumlahnya yang sangat besar

dan menyerang tanaman pada malam hari. Pada siang hari ulat bersembunyi

dalam tanah, sedangkan tanaman yang terserang akan habis dalam waktu yang

singkat. Ulat grayak termasuk dalam ordo Lepidoptera, famili Noctuidae

(Pracaya, 2007).

Ulat grayak memiliki bermacam-macam jenis yang umumnya termasuk

genus Spodoptera. Bila keadaaan mendukung, populasi ulat grayak ini akan
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meningkat. Ulat ini hidup secara berkelompok. Jika populasi ulat grayak ini besar,

maka tanah akan terlihat tertutup oleh gerombolan barisan ulat grayak (Pracaya,

2008).

Sebaran ulat grayak meliputi Negara Australia, Bangladesh, Myanmar,

China, Fiji, Filiphina, Hawai, India, Indonesia, Jepang, Kepulauan Pasifik, Korea,

Malaysia, Pakistan, Srilangka, dan Taiwan. Ulat ini sangat polifag, tanaman

inangnya seperti kedelai, cabai, kubis, padi, jagung, tomat, tebu, buncis, jeruk,

tembakau, bawang merah, terung, kentang, kacang tanah, kangkung, bayam,

pisang, tanaman hias, gulma Limnocharis sp., Passiflora foetida, Ageratum sp.,

Cleome sp., Clibadium sp. Dan Trema sp. (Suharto, 2007).

2.2.1. Morfologi dan Biologi

Ngengat ulat grayak bertelur dalam 2-6 hari yang diletakkan secara

berkelompok di balik daun dan ditutup dengan rambut kuning pucat putih.

Masing-masing kelompok berisi telur lebih kurang 350 butir. Jumlah semua telur

mencapai 2000-3000 butir. Telur tersebut akan menetas dalam waktu 3-5 hari.

(Pracaya, 2007).

Larva instar pertama bergerombol dan berwarna hijau hitam dengan pita

hitam pada segmen perut yang pertama. Beberapa hari kemudian, ulat tersebar

mencari pakan. Pada siang hari ulat bersembunyi di dalam tanah, sedangkan pada

malam hari menyerang tanaman. Ciri khas ulat grayak ini adalah pada ruas perut

yang keempat dan kesepuluh terdapat bentuk bulan sabit berwarna hitam yang

dibatasi garis kuning pada samping dan punggungnya (Pracaya, 2008).

Lama stadia larva 13-16 hari dan mengalami lima instar. Pupa terbentuk

dalam tanah dengan lama stadia pupa 9 hari (Suharto, 2007). Warna pupa cokelat
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kemerah-merahan dengan panjang rata-rata 16 mm. Lama stadia pupa dalam tanah

8-11 hari (Duljapar, 1996).

2.2.2. Kerusakan yang ditimbulkan

Larva ulat grayak yang masih muda menyerang daun tanaman kedelai

sehingga tinggal bagian epidermis atas dan tulang daunnya, sedangkan larva tua

merusak tulang-tulang daun hingga meninggalkan bekas gigitan. Larva ini tidak

hanya merusak bagian daun, tetapi juga merusak bagian polong yang masih muda

(Prayogo et al., 2005).

Kehilangan hasil tanaman akibat serangan ulat grayak berkisar antara 40-

90% bahkan dapat menyebabkan gagal panen (Bedjo, 2011). Oleh karena itu

diperlukan tindakan pengendalian hama ulat grayak sehingga tidak menimbulkan

kerugian yang besar bagi petani.


