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BAB I
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan salah satu jenis sayuran dari 

keluarga labu-labuan (Cucurbitaceae). Mentimun termasuk tanaman semusim 

(annual) yang bersifat menjalar. Tanaman mentimun termasuk dalam tanaman 

holtikultura yang banyak dibudidayakan di wilayah Indonesia baik di dataran rendah 

atau pun di dataran sedang.  Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) 2017, telah terjadi 

penurunan hasil produksi mentimun dari tahun 2012-2016. Produksi mentimun 

secara nasional pada tahun 2012 sebanyak 511.485 ton, tahun 2013 sebanyak 

491.636 ton, tahun 2014 sebanyak 477.976 ton, tahun 2015 sebanyak 447.677 ton, 

tahun 2016 sebanyak 430.201 ton  (BPS, 2017: 135). 

Penurunan hasil produksi mentimun disebabkan oleh usaha para petani dalam 

proses budidaya mentimun yang belum dilakukan secara maksimal, mulai dari proses 

pengolahan tanah, pemupukan, perawatan tanaman dan serangan hama. Menurut 

Ulina dkk., (2016: 190 ) serangga ordo Lepidoptera yang paling banyak  ditemukan  

berasosiasi  dengan  tanaman mentimun  baik  pada  stadia  pertumbuhan  vegetatif 

maupun generatif adalah ulat daun (Diaphania indica S.)   

 Menurut  Brown  (2015: 1)  ulat daun merupakan  hama  yang  umum 

ditemukan menyerang tanaman famili Cucurbitaceae. Ulat daun menyerang tanaman 

mentimun dengan cara memakan daun, batang muda yang lunak dan menggerek 

buah. Kerusakan  yang  paling  merugikan adalah jika larva  menyerang buah 
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mentimun. Pada buah yang terserang ditemukan lubang pada permukaan buah, 

menyebabkan buah menjadi cepat busuk sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan 

dijual (CABI, 2005). 

 Ulat daun merupakan serangga yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera yang 

berasal dari kata Lepidos yang berarti sisik, dan Ptera yang berarti sayap, artinya 

sayap yang bersisik. Siklus hidup ulat daun terdiri dari empat fase yaitu telur, larva, 

pupa dan imago. Larva berkembang dari lima instar (instar I, II, III, IV dan V). Ulat 

daun bertelur dengan meletakan terlur secara berkelompok disepanjang permukaan 

bawah tulang daun. Banyaknya telur dalam satu helai daun dapat mencapai 71 butir 

telur per hari (Fitriyana dkk., 2005: 11). 

Untuk mengantisipasi penurunan produksi yang disebabkan oleh ulat daun, 

petani banyak menggunakan insektisida kimiawi. Penggunaan dari insektisida 

kimiawi dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan resistensi hama. Upaya untuk 

mengurangi dampak negatif dari penggunaan insektisida kimiawi berdasarkan konsep 

pengelolaan hama terpadu (PHT) dengan menggunakan insektisida nabati yang 

berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang mengandung zat-zat kimia yang mampu 

menjadi musuh alami dari hama ulat daun (Asmaliyah dkk., 2010: 5). 

 Insektisida nabati merupakan bahan aktif berasal dari tumbuh-tumbuhan dan 

berpotensi mengendalikan serangan hama pada tanaman. Dalam kegiatan bertani 

insektisida nabati dianggap sebagai cara pengendalian hama yang ramah lingkungan. 

Insektisida nabati diperoleh dari tumbahan yang memiliki senyawa aktif 

bioinsektisida untuk pengendalian hama. Salah satu tumbuhan yang bisa menjadi 
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insektisida nabati adalah bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.)Urb.) (Aisah dkk., 2013: 

11). 

Bengkuang merupakan salah satu tanaman yang cukup memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai insektisida nabati karena bijinya mengandung bahan 

pachyrrized ether-extract sebagai bahan insektisida nabati. Biji tanaman bengkuang 

mengandung zat beracun yang berbahaya dan sering kali digunakan untuk membunuh 

organisme pengganggu tanaman (OPT). Rosba dan Catri (2015: 81) menyatakan 

bahwa ekstrak biji bengkuang mengandung senyawa rotenon yang dapat menjadi 

insektisida nabati untuk hama. Rotenon adalah senyawa insektisida yang ditemukan 

didalam biji bengkuang dan tanaman dari genus Tephrosia. Rotenon bekerja sebagai 

penghambat respirasi sel yang berdampak pada jaringan saraf dan sel otot yang 

menyebabkan serangga berhenti makan sehingga menyebabkan kematian serangga 

yang terjadi beberapa jam sampai beberapa hari setelah terkena rotenon (Warisno dan 

Dahana, 2010: 8). 

Beberapa penelitian yang dilakukan dengan ekstrak biji bengkuang dan 

tanaman lain yaitu penelitian Nurhakim dkk., (2006: 7) menyatakan bahwa 

penggunaan ekstrak biji bengkuang pada tingkat konsentrasi 8% memperlihatkan 

hasil yang dapat menekan jumlah hidup Tribolium castaneum. Kemudian penelitian 

yang dilakukan Tommy (2018:41) menunjukkan ekstrak biji bengkuang konsentrasi 

1,5% dan 2% merupakan konsentrasi terbaik untuk menekan aktifitas makan thrips. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryuningtias (2011: 78) terhadap mortalitas tungau 

setelah terkontaminasi dengan ekstrak biji bengkuang diduga pengaruh senyawa 

bioaktif dalam ekstrak yaitu rotenon yang menyebabkan tungau menjadi lemas dan 
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akhirnya mati. Kemudian penelitian Septian (2013: 113) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak biji mahoni dan batang brotowali dapat 

menyebabkan penurunan aktifitas makan pada ulat gerayak.  

Berdasarkan beberapa penelitian tentang manfaat penggunaan ekstrak biji 

bengkuang, maka peneliti ingin mengekplorasi potensi ekstrak biji bengkuang 

sebagai insektisida nabati pada hama lain, salah satunya pada hama yang terdapat 

pada tanaman mentimun yaitu hama ulat daun. Hal ini bermanfaat selain dapat 

mengurangi penggunaan insektisida kimia, juga dapat dijadikan sebagai tambahan 

materi praktikum entomologi. Entomologi sendiri merupakan cabang ilmu biologi 

yang mempelajari tentang serangga yang saat ini masih tergolong minim materi 

terutama pada serangan hama. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Pemberian Ekstrak Biji Bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.)Urb.) 

Terhadap Aktifitas Makan Ulat Daun (Diaphania indica S.) Pada Tanaman 

Mentimun (Cucumis sativus L.) Sebagai Penuntun Materi Praktikum 

Entomologi” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut : 

a. Penurunan produksi mentimun yang disebabkan oleh serangan hama ulat daun 

yang memakan daun dan buah mentimun. 

b. Pengendalian ulat daun menggunakan insektisida kimia dapat berpengaruh buruk 

bagi manusia dan lingkungan sehingga perlu menggunakan insektisida nabati. 
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c. Insektisida nabati yang berasal dari ekstrak biji bengkuang perlu diujikan 

terhadap ulat daun agar diketahui tingkat pengaruhnya pada aktifitas makan ulat 

daun. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah pada penelitian ini 

yaitu : 

a. Insektisida nabati yang digunakan berasal dari ekstrak biji bengkuang yang 

dibuat dengan berbagai konsentrasi. 

b. Parameter yang diamati adalah aktifitas makan ulat daun pada daun mentimun  

1.4  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pembatasan masalah, maka peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a. Apakah pemberian ekstrak biji bengkuang berpengaruh terhadap aktifitas makan 

ulat daun pada tanaman mentimun yang diserang? 

b.  Berapakah konsentrasi terbaik dari ekstrak biji bengkuang dalam menekan 

aktifitas makan ulat daun (Diaphania indica S.) pada tanaman mentimun? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji bengkuang terhadap aktifitas 

makan ulat daun pada tanaman mentimun. 

b. Untuk mengetahui konsentrasi terbaik untuk menekan aktifitas makan ulat daun 

pada tanaman mentimun. 
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   1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai materi bahan pengayaan praktikum mata kuliah entomologi untuk 

mahasiswa pendidikan biologi. 

b. Sebagai bahan dasar pengetahuan bagi peneliti. 

c.  Hasil penelitian memberi informasi bagi institusi terkait dalam mengendalikan 

hama ulat daun dengan insektisida nabati 

 


