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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pestisida secara umum diartikan sebagai bahan kimia beracun yang

digunakan untuk mengendalikan jasad penganggu seperti serangga, tikus,

gulma yang dapat mengakibatkan vektor penyakit menular dan hasil produksi

pertanian yang tidak baik. Hal ini dapat merugikan kepentingan manusia

terutama dibidang pertanian dan kesehatan. Maka dengan adanya pestisida

segala jasad penganggu dapat dikendalikan.

Pada umumnya pestisida berasal dari bahan kimia dan relatif berbahaya

karena bersifat racun. Sedangkan melihat kondisi petani kita yang masih lemah

akan pengetahuan dalam menggunakan pestisida yang benar, hal ini menjadi

dampak negatif dalam pemakaian pestisida jika teknik dan dosis tidak tepat

sehingga pestisida tidak bekerja secara efektif, tapi justru menimbulkan

resistensi pada hama penyakit. Efek yang lain jika termakan oleh manusia

maka akan menyebabkan kerusakan hati dan kanker.

Penggunaan pestisida secara berterus-terusan juga dapat merusak

lingkungan. Selain itu, akumulasi dari pestisida atau zat-zat kimia dapat

tertimbun di tanah atau hanyut ke sungai di sekitarnya sehingga juga dapat

mencemari lingkungan. Ekosistem yang tercemar juga akan terganggu.

Cabai merupakan tanaman yang mudah ditanam terutama di Indonesia.

Selain itu juga apat diproduksi dalam sekala kecil atau rumah tangga.

Oleh karena itu dalam praktikum ini akan dijelaskan mengenai pestisida

nabati dari cabai. dimana pestisida nabati ini lebih ramah lingkungan, sehingga

pencemaran lingkungan dapat diminimalisir dan segala bentuk bahaya juga

dapat dikendalikan. Pestisida ini cara pembuatannya tidak rumit, sehingga bisa

dikembangkan dalam lingkup rumah tangga serta sebagai upaya pemeliharaan

lingkungan bersama.
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1.2 Rumusan Praktikum
Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas

1. Bagaimana cara pembuatan pestisida nabati cabai ?

2. Bagaimana prinsip kerja pestisida cabai ?

3. Apakah pestisida nabati cabai efektif untuk membunuh hama ulat ?

4. Berapakah waktu yang dibutuhkan pestisida nabati cabai dengan

konsentrasi tertentu untuk membunuh hama ulat ?

1.3 Tujuan Praktikum
Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu :

1. Dapat mengetahui prinsip kerja dari pestisida nabati cabai.

2. Dapat membuat pestisida nabati cabai.

3. Dapat membuktikan keefektifan pestisida nabati cabai untuk membunuh

hama ulat.

4. Dapat membandingkan waktu yang dibutuhkan pestisida nabati untuk

membunuh hama ulat dengan konsentrasi tertentu.

1.4 Manfaat
Beberapa manfaat dalam praktikum, diantaranya :

1. Mahasiswa mampu membuat pestisida nabati cabai sebagai alternatif

pengganti pestisida kimia.

2. Mahasiswa mampu membuktikan keefektifan pestisida nabati cabai.

3. Mahasiswa mampu mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
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BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Pestisida Nabati

Pestisida nabati adalah bentuk ramuan alami pembasmi hama yang bahan

aktifnya berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun,

batang atau buah. Bahan-bahan ini kemudian diolah menjadi berbagai bentuk,

antara lain bahan mentah berbentuk tepung, ekstrak atau resin.

Pestisida dari bahan nabati sebenarnya bukan hal yang baru tetapi sudah

lama digunakan, bahkan sama tuanya dengan pertanian itu sendiri. Sejak

pertanian masih dilakukan secara tradisional, petani di seluruh belahan dunia

telah terbiasa memakai bahan yang tersedia di alam untuk mengendalikan

organisme pengganggu tanaman. Pada tahun 40-an sebagian petani di

Indonesia sudah menggunakan bahan nabati sebagai pestisida.

Pestisida nabati adalah solusi terbaik untuk membasmi hama secara mudah

dan murah. Selain itu ramuan ini sangat ramah lingkungan, sehingga tidak

merusak ekosistem di sekitarnya. Ramuan pestisida nabati dapat dibuat sendiri

dengan teknologi yang sangat sederhana. Sangat memungkinkan untuk

dikerjakan secara perorangan, kelompok ataupun dalam skala usaha tertentu.

Beberapa teknik yang umum digunakan untuk mengolah pestisida nabati

diantaranya dengan teknik merendam, mengestrak, dan ataupun merebus

bagian tertentu dari tanaman yang memiliki efek mengusir hama.

2.1.1 Fungsi Pestisida Nabati
Pestisida Nabati memiliki beberapa fungsi, antara lain:

a. Repelan, yaitu menolak kehadiran serangga. Misal: dengan bau yang

menyengat

b. Antifidan, mencegah serangga memakan tanaman yang telah disemprot.

c. Merusak perkembangan telur, larva, dan pupa
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d. Racun syaraf

e. Mengacaukan sistem hormone di dalam tubuh serangga

f. Mengendalikan pertumbuhan jamur/bakteri

2.1.2 Keunggulan dan Kelemahan
Pestisida nabati mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan

pestisida nabati adalah :

a. Teknologi pembuatannya lebih mudah dan murah, sehingga

memungkinkan untuk dibuat sendiri dalam skala rumah tangga.

b. Pestisida nabati tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan maupun

makhluk hidup, sehingga relatif aman untuk digunakan

c. Tidak beresiko menyebabkan keracunan pada tanaman, sehingga tanaman

yang diaplikasikan pestisida nabati jauh lebih sehat dan aman dari

pencemaran zat kimia berbahaya.

d. Menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas residu pestisida

kimia.

Bahan nabati mempunyai sifat yang menguntungkan karena daya racun rendah,

tidak mendorong resistensi, mudah terdegradasi, kisaran organisme sasaran

sempit, lebih akrab lingkungan serta lebih sesuai dengan kebutuhan

keberlangsungan usaha tani skala kecil. Oka (1993) juga mengemukakan

bahwa pestisida nabati tidak mencemari lingkungan, lebih bersifat spesifik,

residu lebih pendek dan kemungkinan berkembangnya resistensi lebih kecil.

Menurut Martono (1997) kelemahan pestisida nabati yang perlu kita ketahui

antara lain:

a. Karena bahan nabati kurang stabil mudah terdegradasi oleh pengaruh fisik,

kimia maupun biotik dari lingkungannya, maka penggunaannya

memerlukan frekuensi penggunaan yang lebih banyak dibandingkan

pestisida kimiawi sintetik sehingga mengurangi aspek kepraktisannya

b. Kebanyakan senyawa organik nabati tidak polar sehingga sukar larut di air

karena itu diperlukan bahan pengemulsi



5

c. Bahan nabati alami juga terkandung dalam kadar rendah, sehingga untuk

mencapai efektivitas yang memadai diperlukan jumlah bahan tumbuhan

yang banyak

d. Bahan nabati hanya sesuai bila digunakan pada tingkat usaha tani

subsisten bukan pada usaha pengadaaan produk pertanian massal

e. Apabila bahan bioaktif terdapat di bunga, biji, buah atau bagian tanaman

yang muncul secara musiman, mengakibatkan kepastian ketersediaannya

yang akan menjadi kendala pengembangannya lebih lanjut

2.2 Cabai
Menurut Melpin (2008) tanaman cabai (Capsium onnum linn) adalah

merupakan sayuran yang tergolong tanaman setahun, berbentuk perdu, dari

suku (famili) terong-terongan (solaneceae). Menurut Tindall (1983) tanaman

ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Subdivision : Angiospermae

Ordo : Polemoniales

Family : Polemoniales

Genus : Capsicum

Species : Capsicum annum L.

Pada buah cabai terkandung bebebrapa vitamin salah satu vitamin

dalam buah cabai adalah vitamin C (asam askorbat) Vitamin C berperan

sebagai aniti oksidan yang kuat yang dapat melindungi sel dari agen – agen

penyebab kanker dan secara khusus mampu meningkatkan daya serap tubuh

atas kalsium (mineral untuk pertumbuhan gigi dan tulang) serta zat besi dari

bahan makanan lain (Rachmawati et al.,2003).

Menurut Astuti (1996), cabai sebagai bahan makanan yang

mengandung makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, air dan

mikronutrien seperti mineral dan vitamin serta mengandung bahan ikutin

seperti warna alami (pigmen), aroma alami, capsaicin. Komposisi kimia cabai

sangat bervariasi tergantung pada varietas, kondisi pertumbuhan, umur petik

(derajat masak dan cara pengolahannya). Cabai berasa pedas karena
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mengandung zat capsaicin (senyawa oleoresin) yang terdapat pada daging

buah, biji atau dalam plasenta tempat melekatnya biji.

2.2.1 Deskripsi Tanaman Cabai Rawit

Cabai rawit atau cabe rawit, adalah buah dan tumbuhan anggota genus

Capsicum. Buah cabai rawit berubah warnanya dari hijau menjadi merah saat

matang. Ukurannya lebih kecil daripada varietas cabai lainnya, namun cukup

pedas karena kepedasannya mencapai 50.000-100.000 pada skala Scoville.

Cabai rawit biasa di jual di pasar bersama dengan varitas cabai lainnya. Cabai

rawit mengandung kapsaisin yang dapat mengganggu metabolisme serangga

dan bekerja pada susunan syaraf sentral serangga, kapsantin, karotenoid,

alkaloid, resin, minyak atsiri, serta vitamin A dan C.

Gambar 2.1: Cabai rawit

(Sumber: wikipedia.org, 2012)

Cabai rawit

Klasifikasi ilmiah

Kerajaan: Plantae

(tidak
termasuk)

Eudicots

(tidak
termasuk)

Asterids

Ordo: Solanales

Famili: Solanaceae

Genus: Capsicum

Spesies: Frutescens
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2.2.2 Morfologi Tanaman Cabai Rawit

a. Batang

Batang tanaman cabai rawit memiliki struktur yang keras dan

berkayu, berwarna hijau gelap, berbentuk bulat, halus dan bercabang

banyak. Batang utama tumbuh tegak dan kuat. Percabangan terbentuk

setelah batang tanaman mencapai ketinggian berkisar antara 30-45 cm.

Cabang tanaman beruas-ruas, setiap ruas ditumbuhi daun dan tunas

(cabang).

b. Daun

Daun berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan tepi daun

rata (tidak bergerigi/berlekuk) ukuran daun lebih kecil dibandingkan

dengan daun tanaman cabai besar. Tanaman cabai memiliki tulang

daun menyirip dan tangkai tunggal yang melekat pada batang/cabang.

Jumlah daun cukup banyak sehingga tanaman tampak rimbun.

f. Bunga

Bunga tanaman cabai rawit merupakan bunga tunggal yang

berbentuk bintang. Bunga tumbuh menunduk pada ketiak daun dengan

mahkota bunga berwarna putih.

g. Buah

Buah cabai rawit akan terbentuk setelah terjadi penyerbukan. Buah

memiliki keanekaragaman dalam hal ukuran, bentuk, warna dan rasa.

Buah cabai rawit dapat berbentuk bulat pendek dengan ujung

runcing/berbentuk kerucut. Ukuran buah bervariasi, menurut jenisnya

cabai rawit yang kecil memiliki ukuran panjang antara 2-2,5 cm dan

lebar 5 mm. sedangkan cabai rawit yang agak besar memiliki ukuran

yang mencapai 3,5 cm dan lebar mencapai 12 mm.

h. Warna

Buah cabai rawit bervariasi buah muda berwarna hijau/putih

sedangkan buah yang telah masak  berwarna merah menyala/merah
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jingga (merah agak kuning) pada waktu masih muda, rasa buah cabai

rawit kurang pedas, tetapi setelah masak menjadi pedas.

i. Biji

Biji cabai rawit berwarna putih kekuningan-kuningan, berbentuk

bulat pipih, tersusun berkelompok (bergerombol) dan saling melekat

pada empulur. Ukuran biji cabai rawit lebih kecil dibandingkan dengan

biji cabai besar. Biji-biji ini dapat digunakan dalam perbanyakan

tanaman (perkembangbiakan).

j. Akar

Perakaran cabai rawit terdiri atas akar tunggang yang tumbuh lurus

ke pusat bumi dan akar serabut yang tumbuh menyebar ke samping.

Perakaran tanaman tidak dalam sehingga tanaman hanya dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik pada tanah yang gembur, porous (mudah

menyerap air) dan subur.

2.3 Ulat

Ulat adalah tahap larva dari spesies dalam ordo Lepidoptera, yang

mencakup kupu-kupu dan ngengat. Kebanyakan adalah pemakan tumbuhan

walaupun beberapa spesies merupakan pemakan serangga. Kebanyakan ulat

dianggap sebagai hama dalam pertanian. Banyak spesies ulat yang dikenal

menyebabkan kerusakan pada buah dan produk pertanian lainnya. Secara

umum morfologi ulat adalah sebagai berikut

1. Kepala

2. Dada

3. Perut

4. Spirakulum

5. Kait anal

6. Tungkai perut (abdominal)

7. Segmen

8. Tungkai dada (thoracis)

9. Antena

Gambar 2.2 Morfologi ulat
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ulat
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Fadil Abidin (2011) mengatakan, secara umum ulat merupakan makhluk hidup

yang mengalami metamorfosis (perubahan telur, menetas menjadi larva (ulat),

kepompong dan kupu fase menjadi larva inilah mereka akan makan daun

sebanyak-banyaknya sebelum berhenti makan ketika menjadi kepompong. Siklus

hidup ulat bulu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Siklus Hidup Ulat Bulu
(Sumber: http://iwandahnial.wordpress.com)
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BAB 3

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen pestisida nabati

cabai dengan konsentrasi tertentu. Akan dilakukan dua kali eksperimen

dengan konsentrasi cabai tertentu. Eksperimen I dengan konsentrasi cabai

100% dan eksperimen II dengan konsentrasi cabai dan air dengan

perbandingan 1:1.

Uji performa dilakukan dengan menguji lama hama mati dengan

konsentrasi cabai tertentu. Pengujian lama hama mati dilakukan dengan cara

mengamati berapa waktu yang dibutuhkan pestisida tersebut untuk membunuh

hama sampai mati.

3.2 Tempat dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Proses pembuatan pestisida nabati dari cabai serta uji performa

dilakukan di Taman FKM UA.

3.2.2 Jadwal Penelitian

Proses pembuatan pestisida nabati dari cabai serta uji performa

dilaksanakan pada bulan Maret – April 2013. Keterangan lebih detail

sebagai berikut :



11

Tabel 2

No Tanggal Kegiatan

1 7 Maret 2013 Menetapkan topik penelitian

2 8 – 10 Maret 2013 Menyusun proposal

3 13 Maret 2013 Presentasi proposal

4 16 – 17 Maret 2013 Revisi proposal

5 20 Maret 2013 Pengumpulan revisi proposal

6 10 - 18 April 2013 Pelaksanaan penelitian

7 19 - 20 April 2013 Penyusunan laporan penelitian

8 24 April 2013 Presentasi laporan penelitian

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Alat

Peralatan yang dipakai dalam pembuatan pestisida nabati cabai antara

lain :

 Penggilingan

 Kompor

 Penggorengan

 Mangkuk / Baskom

 Gelas Ukur

 Spatula

 Saringan

 Botol plastik bekas
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 Botol spray

 Stopwatch

 Kamera

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan pestisida nabati antara lain :

 500 gr Cabai rawit merah (Capsium Frutescens L)

Dengan perbandingan cabe rawit segar : cabe rawit mulai busuk 1: 1

 1 Liter Air Kran

Air digunakan untuk bahan campuran saat memasak, agar pestida

nanti menjadi bentuk cair.

 100 ml Air Kran

Air digunakan untuk percobaan konsentrasi pestisida nabati cabai 1:1

 Hama

Untuk uji coba dan perbandingan antara eksperimen I dan

eksperimen II digunakan hama ulat daun. Ulat daun berasal dari

pohon mangga yang berada di sekitar kantor Dinas Pendidikan

Prov.Jatim. Ulat daun diambil dari pohon mangga dengan tinggi ± 3

meter dengan cara menggunakan batang sebagai jolok. Kemudian

ulat ditempatkan pada sebuah wadah berukuran ± 20 x 20 cm beserta

daun dan batang pohon. Untuk kemudian dipindahkan ke pohon

mangga yang lebih pendek tingginya di taman FKM UA. Ulat

diadaptasikan dengan lingkungan baru selama 30 menit.

3.4 Cara Membuat Pestisida

Cara pembuatan pestisida nabati ini adalah dengan menggunakan cara

tradisional. Tujuannya agar cara ini dapat diterapkan dalam lingkup rumah

tangga.

Langkah-langkah pembuatan pestisida nabati cabai adalah sebagai berikut :
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1. Penyediaan cabai

Sediakan cabai rawit merah.

Gambar 10

2. Penghalusan

Haluskan cabai dengan menggunakan penggilingan agar memudahkan

untuk penyaringan.

Gambar 12

3. Pemasakan

Nyalakan kompor dan siapkan penggorengan, masukkan cabai yang telah

dihaluskan kedalam penggorengan, kemudian tambahkan air, masak

hingga mendidih dan mengeluarkan bau menyengat. Matikan kompor.
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Gambar 13

Gambar 14
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Gambar 15

Gambar 16

4. Pendiaman

Setelah proses pemasakan pestisida didiamkan . Kemudian pindahkan

pestisida ke botol plastik bekas. Proses selanjutnya adalah pendiaman

pestisida ± 7 hari.
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5. Penyaringan

Setelah didiamkan, air tersebut disaring dengan menggunakan saringan

teh, untuk memisahkan antara ampas cabai dengan airnya. Setelah

disaring, air dimasukkan kedalam botol plastik bekas.

Gambar 17

3.5 Pengujian

1. Eksperimen 1 (100% air cabai)

 Siapkan 100 ml air cabai dengan menggunakan gelas ukur. Tuang air

cabai ke botol spray.
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Gambar 18

Gambar 19
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Gambar 20

 Semprotkan 10 kali ulat.

Gambar 21
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 Catat waktu dengan menggunakan stopwatch hingga ulat mati.

 Dokumentasikan.

2. Eksperimen 2 (air cabai dan air perbandingan 1:1)

 Siapkan 100 ml air dengan menggunakan gelas ukur. Tuang air ke

botol spray. Kemudian tambahkan 100 ml air cabai.

Gambar 22

Gambar 23



20

Gambar 24
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 Semprotkan 10 kali ulat.

 Catat waktu dengan menggunakan stopwatch hingga ulat mati.

 Dokumentasikan.

3.6 Anggaran Biaya

Tabel 3

No Bahan Harga (Rp)

1 Cabai Rawit Merah 500gr 25.000

2 Lain-Lain 15.000

TOTAL 40.000



BAB 4

HASIL PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Hari, tanggal : Kamis, 18 April 2013

Waktu : 14.30 – 16.09

Lokasi : Pembagian konsentrasi di lab praktikum kesling percobaan di

taman fkm Unair

Tabel 3

4.2

Pemb

ahasa

n
Dari data di atas terlihat bahwa pestisida nabati bahan cabai efektif membunuh ulat

daun. Ulat sendiri sengaja kami pilih karena ulat daun merupakan salah satu macam

hama. Menurut salah satu penelitian dari mahasiswa IPB tahun 2011 51% dari 100%

hama tanaman adalah jenis ulat, selain belalang dan lain sebagainya. Hama seperti yang

kita tahu adalah salah satu faktor penghambat pertumbuhan tanaman selain iklim, cuaca,

dan faktor lainnya. Cabai mengandung capsaicin yang memberi efek pedas dan nyeri.

Kandungan inilah salah satu faktor yang membuat ulat mati ketika disemprot.

Dari data juga terlihat bahwa semakin pekat atau semakin sedikit air yang

ditambahkan ke pestisida cabai maka semakin cepat ulat akan mati.

Beberapa hambatan yang ada ketika praktikum adalah:

1. Tidak diketahui pasti kondisi masing-masing ulat.

2. Kandungan cabai lain yang menjadi faktor matinya ulat.

3. Harga lombok terkini yang cukup mahal.

Konsentrasi 100 ml 100 ml Lombok dan
200 ml & Air (1:2)

Waktu 1 1 menit 48 detik 4 menit 59 detik

Waktu 2 2 menit 3 detik 5 menit 35 detik

Rata-rata 1 menit 55 detik 5 menit 17 detik
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil praktikum pembuatan pestisida nabati dari cabai dapat

disimpulkan :

1. Cara pembuatan pestisida nabati cabai sangat mudah sehingga

dapat diterapkan dalam lingkup rumah tangga

2. Pestisida nabati cabai dapat membunuh hama ulat daun.

3. Semakin besar konsentrasi cabai maka hama ulat daun semakin

cepat mati

5.2 Saran

Penggunaan pestisida nabati cabai cukup efektif guna untuk

melestarikan lingkungan dan sangat bermanfaat jika digunakan pada

lingkup rumah tangga.

Dari beberapa hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini

berharap adanya penelitian lebih lanjut agar dapat diketahui

keefektifan pestisida nabati, konsentrasi dan penggunaan yang tepat,

serta dampak penggunaannya bagi tanaman. Selain itu dapat

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keefektifan

pestisida nabati ini apabila digunakan dalam membunuh atau

mengusir serangga selain ulat bulu.
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