
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cabe rawit atau Capsicum frutescens adalah tanaman yang sangat populer di 

seluruh dunia. Tanaman cabe rawit mudah dalam pengelolaannya. Cabe rawit 

memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di pasar. Cabe rawit merupakan penyedap 

masakan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, selain itu cabe rawit juga memiliki 

banyak manfaat. Dalam upaya peningkatan produksi cabe rawit, salah satu kendala 

yang sering ditemui yaitu adanya serangan oleh berbagai organisme pengganggu 

tanaman (OPT), yang salah satu diantaranya adalah hama kutu kebul (Ningsih, 2017). 

Kutu kebul (Bemisia tabaci) adalah hama yang sangat polifag menyerang 

berbagai jenis tanaman, antara lain tanaman hias, sayuran, dan buah-buahan (Yuliani 

et al. 2006). Hama kutu kebul umumnya hidup di bawah permukaan daun. Daun yang 

diserang hama ini akan menggulung, bentuknya tidak normal, kerdil dan 

keriting. Hama ini dapat menjadi vektor virus. Ekskresi hama kutu kebul 

menghasilkan madu yang merupakan tempat tumbuhnya embun jelaga yang 

menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Kerusakan tanaman cabe rawit akibat 

hama kutu kebul dapat menyebabkan kegagalan panen hingga 100% (Meilin, 2014).  

Cara pengendalian hama kutu kebul yang dilakukan oleh petani umumnya 

dengan menggunakan pestisida kimia. Banyak petani awam yang menggunakan 

pestisida kimia secara berlebihan dengan anggapan hama akan lebih cepat mati jika 

diberikan pestisida dalam dosis tinggi. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan 

petani tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman secara tepat dan ramah 

lingkungan. Dampak dari penggunaan pestisida kimia ini antara lain hama menjadi 

kebal, peledakan hama baru, penumpukan residu bahan kimia di dalam hasil panen, 



pencemaran lingkungan oleh residu bahan kimia dan dapat menyebabkan keracunan 

bagi pengguna apabila tidak memperhatikan aturan pemakaian (Kardinan, 2002). 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengendalikan organisme pengganggu 

tanaman adalah dengan menggunakan pestisida alami yang berasal dari tanaman di 

lingkungan sekitar tempat tinggal kita. 

Program pemerintah dalam hal perlindungan tanaman dengan menerapkan 

teknik Pengendalian Hama Terpadu sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 1995, yaitu 

pengendalian hama yang aman dan terkendali dan tidak membahayakan tanaman serta 

makhluk hidup lainnya dengan mengembangkan penggunaan pestisida alami. 

Pestisida  alami merupakan produk alam yang ramah lingkungan dan tidak 

menimbulkan residu. Pestisida alami mudah dibuat dengan kemampuan dan 

pengetahuan yang terbatas, dan bahan dasarnya pun relatif mudah didapat. Pestisida 

alami beberapa diantaranya dapat bersifat membunuh, menarik (attractant), menolak 

(repellant), anti makan (antifeedant), racun (toxicant) dan menghambat pertumbuhan 

(Santi, 2011).  Pestisida yang digunakan untuk serangga disebut juga insektisida. 

Insektisida  alami dapat berupa hasil ekstraksi bagian tertentu dari tanaman baik dari 

daun, buah, biji dan akar (Sianturi, 2009). Para petani diharapkan mampu 

mengaplikasikannya dan tidak tergantung lagi pada penggunaan pestisida kimiawi 

(Suryaningsih, 2004).  

Senyawa asetogenin memiliki keistimewaan sebagai antifeedant pada 

konsentrasi tinggi, sehingga serangga hama tidak lagi memakan bagian tanaman yang 

disukainya. Pada konsentrasi rendah, bersifat racun perut yang mengakibatkan 

serangga hama menyebabkan kematian. Bahan-bahan kimia alternatif ini efektif untuk 

mengendalikan ulat dan hama penghisap seperti hama kutu kebul (Kardinan, 2002).  



Cara sederhana untuk memanfaat kandungan bahan kimia alternatif pada daun 

sirsak adalah dengan cara menumbuk daun sirsak sampai halus. Tumbukan daun sirsak 

yang telah halus, kemudian diperas sampai menghasilkan air. Air perasan daun sirsak 

tersebut langsung disemprotkan pada tanaman yang terserang serangga perusak 

tanaman.  

Hasil penelitian yang dilakukan Tenrirawe (2011), diperoleh hasil bahwa ekstrak 

daun A. muricata berpengaruh nyata terhadap mortalitas larva H. armigera dengan 

konsentrasi tertinggi pada perlakuan racun kontak adalah pada konsentrasi 40g/100ml 

air masing-masing sebesar 75%. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina (2018), diperoleh hasil bahwa ekstrak 

daun Annona muricata berpengaruh nyata terhadap mortalitas hama Cylas formicarius 

dengan konsentrasi 10g/100 ml sebesar 92,5%. 

Tasirilotik (2015), bahwa ekstrak daun sirsak berpengaruh nyata terhadap 

mortalitas walang sangit. Konsentrasi ekstrak daun sirsak yang berpengaruh nyata 

terhadap mortalitas walang sangit pada konsentrasi 30% dengan tingkat mortalitas 

73,33% 

Selama ini materi pembelajaran Hama dan Penyakit pada Tumbuhan di sekolah 

tingkat SMP masih kurang, terutama pada cara mengatasi hama dengan menggunakan 

pestisida alami yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Guru dan para 

pengajar di sekolah hanya berpedoman pada materi yang ada di buku saja. Adanya 

penanggulangan hama dengan menggunakan filtrat daun sirsak dapat menambah 

referensi pestisida alami yang aman dan ramah lingkungan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penunjang 

materi Hama dan Penyakit pada Tumbuhan di SMP. Standar Kompetensi (SK) 



memahami sistem kehidupan tumbuhan, sedangkan Kompetensi Dasar (KD) adalah 

memahami pengendalian hama dan penyakit pada organ tumbuhan yang dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Filtrat Daun Sirsak Terhadap Mortalitas Kutu Kebul pada Tanaman 

Cabe Rawit (Capsicum frutescens L.) Sebagai Penunjang Materi Hama dan 

Penyakit pada Tanaman di SMP”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1) Apakah ada pengaruh pemberian filtrat daun sirsak terhadap mortalitas kutu 

kebul pada tanaman cabe rawit (Capsicum frutescents L.)? 

2) Berapa kadar optimum pemberian filtrat daun sirsak yang berpengaruh terhadap 

mortalitas hama kutu kebul pada tanaman cabe rawit (Capsicum frutescens L.)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1) Pengaruh pemberian filtrat daun sirsak terhadap mortalitas kutu kebul pada 

tanaman cabe rawit (Capsicum frutescens L.). 

2) Kadar optimum filtrat daun sirsak yang berpengaruh terhadap mortalitas hama 

kutu kebul  pada tanaman cabe rawit (Capsicum frutescens L.). 

  



1.4. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Objek dalam penelitian ini terbatas pada mortalitas hama kutu kebul fase nimfa 

instar ke 2 yang diletakkan pada daun tanaman cabe rawit umur 30 HST dan 

diamati hingga 37 HST. 

2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai penunjang materi Hama dan Penyakit 

pada Tanaman di SMP dalam bentuk booklet.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini: 

1) Memberikan informasi tentang pemanfaatan filtrat daun sirsak sebagai 

insektisida alami. 

2) Hasil penelitian ini digunakan sebagai penunjang materi Hama dan Penyakit 

pada Tanaman di jenjang SMP dalam bentuk booklet.  

1.6. Definisi Istilah 

1) Hama adalah hewan yang aktifitasnya merusak tanaman yang dibudidayakan.  

2) Hama polifag adalah hama yang hidup dan makan pada berbagai spesies atau 

jenis tanaman.  

3) Mortalitas adalah jumlah individu yang mati dalam periode waktu tertentu. 

4) Kutu kebul adalah hama penghisap yang bersarang di balik daun dan berwarna 

putih 

 


