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KATA PENGANTAR

v

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya, serta berkat
rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diterbitkan
dengan baik.

Buku menjelaskan  berbagai cara pembuatan insektisida organik
yang meliputi cara diperam dan tanpa pemeraman atau cara
pemberian bahan penguat dan tanpa bahan penguat. Sebagian
besar insektisida organik yang dipaparkan dalam buku ini telah
terbukti efektif untuk membasmi sebagian besar insekta baik insekta
subkelas Apterygota maupun subkelas Pterygota yang terbagi
menjadi 11 Ordo yaitu: Ordo Isoptera atau Archiptera, Ordo Ortho-
ptera, Ordo Hemiptera Ordo Homoptera, Ordo Odonata, Ordo
Coleoptera, Ordo Neuroptera, Ordo Lepidoptera.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk kita semua,
terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan kerampilan kita
dalam pembuatan insektisida organik.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarya
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, support,
dan kerjasama berbagai pihak, diantaranya adalah:
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1

BAHAN NABATI PEMBUATAN INSEKTISIDA ORGANIK

Bab 1

eampuhan insektisida kimia memang tidak diragukan lagi.
Kemampuannya dalam mengendalikan hama dan penyakit dalam
sekejap memang luar biasa sehingga banyak orang yang
mengandalkannya. Namun, belakangan mulai muncul efek negatif
atau efek samping, yaitu semakin meningkatnya kekebalan hama
dan penyakit. Karena hal itu para peneliti mencari insektisida
alternatif yang relatif murah serta efektif dan aman, yaitu insektisida
organik. Pestisida organik sekarang banyak dikembangkan, yaitu
pestisida yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan atau produk
tumbuhannya. Banyak tanaman yang mempunyai potensi sebagai
pestisida organik baik dari akarnya, batangnya, daunnya, bunganya
bahkan buangan (limbah) dari produk yang telah diproses (Sudarmo,
S., 2010).

A. Umbi Tumbuhan Bahan Pembuatan Insektisida Organik

Bagian tanaman yang dapat digunakan untuk membuat pestisida
organik di antaranya adalah daun, biji, buah, dan akar. Bahan
bahan tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk
(Glio, 2015). Umbi adalah batang-batang bawah tanah yang menebal
dan penting sebagai tempat penyimpanan makanan (Schaum, 2008).

K
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1. Umbi Lapis Bawang Merah

Gambar 1. Umbi Lapis Bawang Merah

(Sumber: https://www.borobudurherbal.com/artikel-kesehatan/manfaat-dan-
khasiat-bawang-merah/) di akses pada 5 Maret 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil)

                     Sub Kelas: Liliidae

                         Ordo: Liliales

                             Famili: Liliaceae (suku bawang-bawangan)

                                 Genus: Allium

                                     Spesies: Allium cepa var. aggregatum L.

(Anonymous, 2012-a).

b. Sentra Produksi

Brebes di Jawa Tengah selama ini identik sebagai sentra utama
produksi bawang merah di Indonesia. Selain itu berdasarkan data
Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan), sentra-sentra
produksi bawang merah tersebar antara lain di Solok, Bandung,
Majalengka, Cirebon, Brebes, Tegal, Kendal, Demak, Bima, Pati,
Nganjuk, Probolinggo, dan Enrekang (Idris, 2015).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 2. Tanaman bawang Merah

(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+tana
man+bawang+merah&espv=2&biw=1366&bih=633&source=lnms&tbm=

isch&sa=X&ved=0ahUKEwjp-4Wq4Z3MAhXJj5QKHTRcApMQ_AUIBigB#imgrc=
EzZ4qU4TmYu9BM%3A) di akses pada 21 April 2016

Herba, semusim, tinggi 40-60 cm, tidak berbatang, berumbi
lapis, merah keputih- putihan, berlobang, bentuk lurus, ujung
runcing, tapi rata, panjang ± 50 cm, lebar ± 0,5 cm, menebal dan
berdaging sefta mengandung persediaan makanan yang terdiri
atas subang yang dilapisi daun sehingga menjadi umbi lapis, hijau.
Tunggal, memeluk umbi lapis. Daun majemuk, bentuk bongkol,
bertangkai silindris, panjang ± 40 cm, hijau, benang sari enam,
tangkai sari putih, kepala sari hijau, putik menancap pada dasar
bunga, mahkota bentuk bulat telur, ujung runcing, tengahnya
bergaris putih. Batu, bulat, hijau. Bunga Segi tiga, riitam. Akar
Serabut, bentuk seperti benang, berwarna putih (Astuti, dkk. 2013).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Umbi lapis bawang merah (Astuti, dkk., 2013).

e. Zat Aktif pada bawang Merah

Bawang merah mengandung minyak atsiri, sikloaliin, metilaliin,
dihidroaliin, lavonglikosida, saponin, peptida, fitohormon, dan
kuersetin (Astuti,dkk.,  2013).

f. Cara Penggunaan

1. Campurkan 85 gr bawang merah dengan 50 ml minyak sayur
dan biarkan selama 24 jam. Setelah itu tambahkan air sebanyak
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950 ml dan sabun. Aduk hingga rata. Kocok sebelum digunakan
dan semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang
hama pada pagi hari.

2. Didihkan air dalam panci, masukkan bawang merah sebanyak 1
kg setelah dihancurkan terlebih dahulu. Angkat dan biarkan
selama 24 jam lalu saring. Sebelum digunakan tambahkan
dengan air dengan perbandingan 1: 10. Lalu semprotkan ke
seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi dan sore
hari.

3. Hancurkan 50 gr bwang merah, lalu tambahkan 1 liter air. Aduk
dan kemudian saring. Semprotkan pada seluruh bagian tanaman
yang terserang hama pada pagi dan sore hari.

(Astuti, dkk., 2013).

g. Sasaran Hama

Kutu kebul, semut, tungau dan trips, alternaria, antraknos,
fusarium, dan busuk daun (Astuti, dkk., 2013).

2. Umbi Lapis Bawang Putih

Gambar 3. Umbi Lapis Bawang Putih
(Sumber: http://acemaxscare.com/bawang-putih-sebagai-obat-ejakulasi-dini/)

diakses pada 4 Maret 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil)
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                     Sub Kelas: Liliidae

                         Ordo: Liliales

                             Famili: Liliaceae (suku bawang-bawangan)

                                 Genus: Allium

                                     Spesies: Allium sativum L.

(Anonymous, 2012-b).

b. Sentra Produksi

Empat wilayah di Jatim sebagai sentra produksi bawang putih.
Keempat wilayah itu ialah Kabupaten Magetan, Pacitan, Malang
dan Kota Batu (Amrullah, 2013).

c. Deskripsi Tanaman 

Gambar 4. Tanaman Bawang Putih

(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+
bawang+putih&espv=2&biw=1366&bih=633&sourc e=lnms&tbm= isch&sa=

X&ved=0ahUKEwjVhdKH1J3MAhVFLpQKHcwwB-QQ_AUIBigB#imgrc=
sPZzC8tq2xTSgM%3A) di akses pada 20 April 2016

Herba, semusim, tinggi 50-60 cm. Berakar serabut kecil berjumlah
banyak. Batang semu, beralur, dan hijau. Daun tunggal, berupa
reset akar bentuk lanset, tepi rata, ujung runcing, beralur, panjang
60 cm, lebar ± 1,5 cm, menebal dan berdaging serta mengandung
persediaan makanan yang terdiri atas subang yang dilapisi daun
sehingga menjadi umbi lapis, berwarna hijau. Bunga memiliki 3
daun kelopak, dan 3 daun mahkota serta 6 benang sari. Buah tidak
berdaging. Biji berbentuk kecil dan berwarna hitam (Astuti, dkk.,
2013).
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d. Bagian tanaman untuk mengendalikan Hama

Seluruh bagian tanaman, umbi, daun dan bunga (Astuti,dkk.,
2013).

e. Zat Aktif pada Bawang Putih

Senyawa kimia yang terkandung dalam bawang putih antara
lain tanin, minyak atsiri, dialilsulfida, aliin, alisin, dan enzim aliinase
(Astuti, dkk., 2013).

f. Cara Penggunaan

Cara pembuatan pestisida organik bawang putih sebagai berikut:

1. Campurkan 2 siung bawang putih dengan 50 ml minyak sayur.
Biarkan selama 24 jam. Tambahkan 4 cangkir air dan sabun.
Aduk hingga rata. Simpan dalam botol paling lama 3 hari.
Kemudian campurkan larutan dengan air dengan perbandingan
1 : 19 atau 50 ml larutan dengan 950 ml air. Kocok sebelum
digunakan. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang
terserang OPT (organisme pengganggu tanaman) pada pagi
hari.

2. Hancurkan 2 siung bawang putih, rendam dalam air selama 24
jam. Tambahkan air dan sabun. Saring dan  masukkan dalam
botol. Kemudian tambahkan larutan dengan air dengan
perbandingan 1 : 9 air. Kocok sebelum digunakan. Semprotkan
ke seluruh bagian tanaman yang terserang OPT ada pagi hari.

3. Hancurkan 100 gr bawang putih. Rendam dalam 2 sendok
makan minyak sayur selama 24 jam. Tambahkan ½ liter air dan
deterjen. Aduk hingga rata. Saring. Kemudian tambahkan 10
liter air kedalam larutan. Aduk hingga merata. Semprotkan ke
seluruh bagian tanaman yang terserang OPT pada pagi hari .

(Astuti, dkk., 2013).

g. Sasaran Hama

Ulat, hama pengisap, nematoda, bakteri, antraknos, embun
tepung, cendawan, hama kubis, belalang, dan kutu daun (Astuti,
dkk.,  2013).
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3. Umbi Rimpang Jahe

Gambar 5. Umbi Jahe.

(Sumber: http://www.sehatraga.com/khasiat-jahe-untuk-kesehatan/) di akses
pada 27 Maret 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil)

                     Sub Kelas: Commelinidae

                         Ordo: Zingiberales

                             Famili: Zingiberaceae (suku jahe-jahean)

                                 Genus: Zingiber

                                     Spesies: Zingiber officinale Rosc.

(Anonymous, 2013-c).

b. Sentra Produksi

Jahe dibudidayakan hampir di semua wilayah Indonesia, kecuali
di Propinsi Maluku Utara. Sejak tahun 1999 pulau Jawa adalah
penghasil utama jahe di Indonesia dengan sentra produksi Propinsi
Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebelum tahun 1999, sentra produksi
utama jahe Indonesia adalah pulau Sumatera terutama di Propinsi
Bengkulu dan Sumatera Utara (Pribadi, 2015).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 6. Tanaman Jahe

(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+jahe%27&
espv=2&biw=1366&bih=677&site=webhp&source= lnms&t bm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwiQkNTJzaLMAhXBmZQKHYY8CjkQ_A UIBig
B#imgrc=_rKWP0tPLUYPhM%3A) di akses pada 22 April 2016

Jahe telah ditanam di Asia tropis sejak zaman dulu. Negara
asalnya belum diketahui secara pasti, mungkin berasal dari India
dan China. Jahe sudah dikenal sejak 400 tahun sebelum masehi. Di
Yunani dan Romawi, jahe telah digunakan sebagai bahan masak.
Jahe dapat ditanam di daerah yang memiliki ketinggian 1.500 m
dpl. Jahe memerlukan curah hujan 1.500 mm atau lebih per tahun.
Jahe sangat cocok ditanam pada musim kering pendek, karena
tanaman ini tidak tahan bila terendam air. Jahe dapat tumbuh
dengan baik di tanah yang banyak mengandung bahan organik.
Jahe termasuk tanaman herba yang dapat tumbuh bertahun-tahun,
tingginya dapat mencapai 100cm, tergantung pada kesuburan
tanah. Jahe memiliki daun yang sempit dan memanjang. Rhizomenya
tebal dan keras, berwarna kuning, tebal 1,5-2,5 cm, dan bercabang-
cabang dekat dengan permukaan tanah. Bunganya berwarna
kuning. Perbanyakan tanaman jahe dapat dilakukan dengan
potongan rhizomenya. Jahe mengandung minyak atsiri 1-3%,
konstituent utama sesquiterpene, zingiberene C15H24. Bau tajam
pada jahe adalah zingerone C11H14O yang ada dalam oleoresin.
Bagian tanaman jahe yang dapat digunakan untuk mengendalikan
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hama penyakit tanaman adalah rhizomenya. Rhizome jahe dapat
digunakan sebagai penolak hama, nematicida, dan fungisida (Astuti,
dkk., 2013).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Umbi jahe (Astuti, dkk., 2013).

e. Zat Aktif pada Jahe

Minyak atsiri jahe mengandung komponen minyak yang mudah
menguap (volatile oil), minyak yang tidak mudah menguap (non
volatile oil), dan pati. Minyak yang mudah menguap biasa disebut
minyak atsiri dan merupakan komponen pemberi bau yang khas,
sedangkan minyak yang tidak mudah menguap biasa disebut oleo-
resin. Oleoresin merupakan komponen pemberi rasa pedas dan
pahit. Rasa dominan pedas dari rimpang jahe disebabkan oleh
senyawa keton bernama zingeron, dimana zingeron pada rimpang
jahe dapat membunuh hama serangga dari rasanya. Zingeron
membuat tubuh serangga menjadi panas dan berakhir dengan
kematian (Kesumaningati, 2009 dalam Asthuthi,dkk. 2012).

f. Cara Penggunaan

1. Rhizome jahe sebanyak lebih kurang 2 kg dihaluskan sampai
menjadi pasta, kemudian dicampur dengan 30 liter air dan
diaduk-aduk hingga merata dan disaring. Selanjutnya, diberi
sabun cair 4 ml untuk setiap liter larutan rhizome jahe. Satu
hektar lahan memerlukan 10 kg jahe.

2. Bawang putih sebanyak 500 gr ditumbuk halus, kemudian
direndam dalam minyak tanah sebanyak 100 ml dan dibiarkan
selama satu malam. Hari berikutnya, bawang putih tersebut
dibuat pasta. Di tempat yang lain, lombok hijau sebanyak 100
gr dicampur dengan air sebanyak 50 ml dan dibuat pasta.
Selanjutnya, jahe sebanyak 100 gr dibuat pasta lagi. Ketiga
pasta tersebut dicampur bersama dengan 25-30 liter air dan 30
gr sabun cair sebagai pembuat emulsi. Larutan diaduk-aduk
hingga merata, kemudian disaring sebelum dipakai untuk
menyemprot tanaman.

(Astuti, dkk., 2013)
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g. Sasaran Hama

Thrips : Thrips tabaci

Lalat putih : Bermisia tabaci Ulat, aphis, dll.

Nematoda bonggol akar : Meloidogyne javanica

Bercak daun coklat padi : Helminthosporium oryzae

Antraknose mangga : Colletotrichum gloeosporioides

Kumabang buncis di gudang : Callosobruchus chinensis

(Astuti, dkk., 2013).

4. Umbi Rimpang Kunyit

Gambar 7. Umbi Kunyit

(Sumber: https://bandungrcmbisnis.wordpress.com/2012/03/13/depinisi-kunyit/) di
akses pada 3 Maret 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil)

                     Sub Kelas: Commelinidae

                         Ordo: Zingiberales

                             Famili: Zingiberaceae (suku jahe-jahean)

                                 Genus: Curcuma

                                     Spesies: Curcuma longa L.

(Anonymous, 2012-d)
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b. Sentra Produksi

Sentra produksi utama kunyit di Indonesia pada tahun 2012
terdapat di 3 (tiga) provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat, dengan total kontribusi sebesar 63,70% dari total
produksi kunyit Indonesia. Provinsi Jawa Timur berada di peringkat
pertama dengan produksi kunyit tahun 2012 sebesar 21,93 ribu ton
dan memberikan kontribusi sebesar 22,54% terhadap total produksi
kunyit Indonesia. Jawa Tengah berada di peringkat kedua dengan
produksi sebesar 20,36 ribu ton atau memberikan kontribusi sebesar
20,92%, sedangkan Jawa Barat menempati posisi ketiga dengan
produksi kunyit sebesar 19,70 ribu ton atau 20,24%. Provinsi-
provinsi lainnya memberikan kontribusi kurang dari 5% (Susanti,
2013).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 8. Tanaman Kunyit

(Sumber:https://www.google.co.id/
search?q=gambar+tanaman+kunyit&espv=2&biw=1366&bih=677&site=webhp&tbm=

isch&imgil=CfJFM) di akses pada 20 April 2016

Kunyit merupakan tanaman semak, tingginya dapat mencapai
70 cm  sampai 1 meter.  Batang semu, tegak, bulat, membentuk
rimpang, warnanya hijau kekuningan. Berdaun tunggal, lanset
memanjang, helai daun tiga sampai delapan,ujung dan pangkal
runcing, tepi rata, panjang 20-40 cm, lebar 8-12,5 cm, pertulangan
menyirip, dan hijau pucat. Bunga majemuk, berambut, bersisik,
tangkai panjang 16-40 cm, mahkota panjang ± 3 cm, lebar ± 1,5 cm,
kuning, kelopak silindris, bercangap tiga, tipis, ungu, pangkal daun
pelindung putih, ungu dan akar serabut, coklat muda (Soedibyo,
1997 dalam Astuti, dkk., 2013).
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d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Rhizome (batang dalam tanah) kunyit dapat digunakan sebagai
insektisida untuk mengendalikan serangga hama ataupun sebagai
fungisida untuk mengendalikan jamur yang merusak tanaman (Astuti,
dkk., 2013).

e. Zat Aktif pada Kunyit

Kandungan utama kunyit adalah minyak atsiri dan kurkuminoid
(Rukmana, 1994 dalam Nurhayati, dkk. 2013). Minyak atsiri dalam
rhizoma kunyit berfungsi sebagai anti fungi maupun anti mikroba.
Komponen minyak atsiri rhizoma kunyit mengandung senyawa
metabolit sekunder  yang termasuk ke dalam golongan seskuiterpen.
Dimana senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan miselium
jamur, sehingga kunyit dapat dijadikan sebagai pengendali penyakit
tanaman yang disebabkan oleh jamur. Senyawa turunan dari minyak
atsiri rhizoma kunyit yang termasuk ke dalam golongan sesquiterpen
yaitu: turmerone, turmerol, ar-turmeron, curlon, ar-kurkumin dan
senyawa turunan minyak atsiri lainnya diduga mempunyai sifat
antifungi. Sedangkan kurkuminoid kurang efektif sebagai anti
fungi (Nurhayati, dkk., 2013).

f. Cara Penggunaan

1. Kunyit mempunyai sifat yang sangat baik sebagi pengendali
hama. Bila dicampur dengan air kencing sapi dapat digunakan
untuk mengendalikan beberapa penyakit dan hama. Tali yang
dicelup dalam cairan kunyit dan dibentangkan di atas sawah
dapat menolak hama.

2. Rhizome kunyit sebanyak 1 kg ditumbuk dan ditambah dengan
3-4 liter air kencing sapi dan diaduk sampai merata. Campuran
tersebut diencerkan dengan 15-20 liter air ditambah dengan 4
cc emulsifier (misal : gum arab, getah karet) setiap liter dapat
digunakan untuk menyemprot tanaman yang diserang hama.

(Astuti, dkk., 2013).

g. Sasaran Hama

Aphis, ulat grayak (Spodoptera litura), ngengat punggung
berlian (Plutella xylostella), wareng hijau (Nephotettix virescens),
pengebor batang padi (Scirpophaga incertulus), penggulungbatang
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padi (Cnaphalocrocis medinalis), dan ulat ataupun tungau pada
umumnya. Juga berfungsi sebagai insektisida terhadap hama gudang
seperti Bubuk-bubuk kapri (Callosobochus maculatus), bubuk biji
gandum (Sitophilus granarius), pengebor biji (Callosobruchus
chinensis), kumbang tepung beras (Tribolium spp), bubuk beras
(Sitophilus oryzae)  (Astuti, dkk., 2013).

5. Umbi Rimpang Lengkuas

Gambar 9. Umbi Rimpang Lengkuas
(Sumber:https://www.google.co.id/

search?q=gambar+lengkuas&espv=2&biw=1366&bih=677&source) di akses
pada 18 April 2016

a. Klasifikasi

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Liliopsida (berkeping satu / monokotil)

                     Sub Kelas: Commelinidae

                         Ordo: Zingiberales

                             Famili: Zingiberaceae (suku jahe-jahean)

                                 Genus: Alpinia

                                     Spesies: Alpinia galanga (L.) Sw.

(Anonymous, 2012-e)
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b. Sentra Produksi

Sentra produksi di Jawa Barat  seluas 482 ha, Jawa Timur seluas
443 ha, Jawa Tengah seluas 315 ha, DI Yogyakarta seluas  137 ha,
dan Lampung  (Bermawie, dkk., 2012).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 10. Tanaman Lengkuas

(Sumber:https://www.google.co.id/
search?q=gambar+tanaman+lengkuas&espv=2&biw=1366&bih=677&tbm=isch&imgil=

cLuGXlmNP 4GR6M%253A%253BdqCGL0k7-bhBDM%253Bhttp%) di akses
pada 22 April 2016.

Lengkuas merupakan terna berumur panjang dengan tinggi
sekitar 1 – 2 m dan biasanya tumbuh dalam rumpun yang rapat.
Batangnya tegak, tersusun oleh pelepah–pelepah daun yang bersatu
membentuk batang semu, berwarna hijau agak keputih–putihan.
Daun tunggal, berwarna hijau, bertangkai pendek, dan tersusun
berseling. Bentuk daun lanset memanjang, ujung runcing, pangkal
tumpul, dengan tepi daun rata dan panjang daun sekitar 20–60 cm
dan lebar 4–15 cm. Rimpang besar dan tebal, berdaging, berbentuk
silindris, diameter sekitar 2–4 cm, dan bercabang-cabang. Bagian
luar rimpang berwarna coklat agak kemerahan atau kuning
kehijauan pucat, mempunyai sisik–sisik berwarna putih atau
kemerahan, keras, mengkilap, sedangkan bagian dalamnya berwarna
putih dengan rasa tajam, pedas, dan berbau harum karena minyak
atsirinya (Astuti, dkk., 2013).
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d. Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama

Umbi lengkuas (Astuti, dkk., 2013).

e. Zat Aktif pada Lengkuas

Rimpang lengkuas mengandung lebih kurang 1% minyak
essensial terdiri atas metil–sinamat 48%, sineol 20–30%, eugenol,
kamfer 1 %, seskuiterpen, ? – pinen, galangin, galanganol dan
beberapa senyawa flavonoid (Astuti, dkk., 2013).

f. Cara Penggunaan

Tumbuk Bawang putih 1 ons, kunyit 1 ons, lengkuas 1 ons,
sereh 3 batang dan merica secukupnya sampai hancur, tambahkan
air 1 liter dan didihkan sebentar. Setelah selesai pindahkan ke
dalam wadah. Tambahkan sabun cuci yang biasa kita gunakan
untuk mencuci piring secukupnya, aduk sampai rata, kemudian
dinginkan. sebelum digunakan saring dengan kain halus, agar
tidak menyumbat semprotan. Sebelum penggunaan tambahkan air,
setiap 100 cc - 200 cc tambahkan air 3 s/d 4 liter air. Lalu semprotkan
pada tanaman yang terkena hama (Anonymous, 2011-f).

g. Sasaran Hama

Semut, Laba-laba, Lalat Buah, Trips, Tungau (Mite), Kutu Kebul
(Bemisia Tabaci), Penggorok daun jenis ulat, belalang, jangkrik dan
lain-lain (Anonymous, 2011-F).

B. Daun Tumbuhan Bahan Pembuatan Insektisida Organik

Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari
ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai
penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Fungsi
Daun adalah pembuat makananyang utama bagian dari hampir
semua tumbuhan. bunga, rumput, semak belukar,
dan pohon tergantung pada daun-daunnya untuk membuat
makanan untuk keperluan tumbuhan tersebut. Demikian juga
banyak tumbuhan yang lain, meliputi paku-pakuan, sayur-sayuran,
buah-buhan dan rumput-rumputan. Daun menangkap energi dari
cahaya matahari dan digunakan untuk membuat gula merupakan
hasil menyerap air dari tanah dan karbondioksida dari udara. Gula
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ini diubah untuk banyak unsur kimia lain (Campbell, N.A., dkk,
2010).

1. Daun  Bandotan

Gambar 11.Daun Bandotan

(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+bunga+ bandotan&
espv=2&biw=1366&bih) di akses pada 18 april 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

         Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

             Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                 Sub Kelas: Asteridae

                     Ordo: Asterales

                         Famili: a. Asteraceae 

                             Genus: a. Ageratum

                                 Spesies: Ageratum conyzoides L.

(Anonymous, 2012-g).

b.  Sentra Produksi

Merupakan tanaman yang menyebar luas di Indonesia. Sering
ditemukan sebagai tumbuhan pengganggu di sawah-sawah yang
mengering, ladang, pekarangan, tepi jalan, tanggul, tepi air, dan
wilayah semak belukar (Anonymous, 2016).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 12. Tanaman Bandotan.
(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+
bandotan&espv=2&biw=1366&bih=677&sourc e=lnms&tbm=

isch&sa=X&ved=0ahUKEwi n9Y3BoKrMAhVBn5QKHS FNBJ0Q_ AUIBigB#
imgrc=bygYf8agJO-UGM%3A) di akses pada 25 April 2016

Herba, 1 tahun, tinggi 10-120 cm. Batang , tegak atau terbaring.
Daun, tunggal, bulat telur, ujung runcing, pangkal tumpul, tepi
beringgit, panjang 3-4 cm, lebar 1-2,5 cm, pertulangan menyirip,
tangkai pendek, hijau. Bunga, ma jemuk, di ketiak daun, bongkol
menyatu menjadi karangan, bentuk malai rata, panjang 6-8 mm,
tangkai berambut, kelopak berbulu, hijau, mahkola bentuk lonceng,
putih atau ungu. Buah, padi, bulat panjang, bersegi lima, gundul
atau berambut jarang, hitam. Biji , kecil, hitam. Akar, tunggang,
putih kotor (Astuti, dkk., 2013).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Daun tanaman Bandotan (Astuti, dkk., 2013).

e. Zat Aktif pada Tanaman Bandotan

Kandungan kimia yang terkandung dalam babadotan adalah
saponin, flavanoid, polifenol, kumarine, eugenol 5%, HCN, dan
minyak atsiri. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun (Astuti,
dkk., 2013).

f.  Cara Penggunaan

Rajang ½ kg daun babadotan, rendam dalam 1 liter air selama
24 jam. Saring. Tambahkan deterjen. Aduk hingga rata. Semprotkan
keseluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi dan sore hari
(Astuti, dkk., 2013).
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g. Sasaran Hama

Hama secara umum (Astuti,dkk., 2013).

2. Daun Baru Cina

Gambar 13.Tanaman Baru Cina

(Sumber : pondokibu.com ) di akses pada 24 April 2016

a. Klasifikasi

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

         Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

             Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                 Sub Kelas: Asteridae

                     Ordo: Asterales

                         Famili: Asteraceae 

                             Genus: Artemisia

                                 Spesies: Artemisia vulgaris L.

(Setiawati, 2008)

b. Sentra Produksi

Tumbuhan ini berasal dari Cina dan dapat tumbuh liar di hutan
atau ladang, menyukai tanah yang  lembab dan kaya unsur hara.
Tumbuh pada daerah dengan ketinggian 5003.000 m dpl (Setiawati,
2008).
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c. Diskripsi Tanaman

Gambar 14. Tanaman Baru Cina

(Sumber :www.ijolumoet.info) diakses pada 24 April 2016.

Tumbuhan ini berbentuk semak, menahun dengan tinggi 30-90
cm. Batang tumbuhan ini  berkayu berbentuk bulat dan bercabang
dengan warna putih kotor. Tumbuhan ini mempunyai daun tunggal
tersebar dengan bentuk  menyirip, berbulu dengan panjang 8-12
cm, lebar 6-8 cm. Pertulangan menyirip dengan permukaan daun
atas hijau, permukaan bawah keputih-putihan. Bunga baru cina
berbentuk majemuk dengan bentuk malai di ketiak dan di ujung
batang. Daun kelopak lima berwarna hijau memiliki benang sari
kuning dan kepala putik yang bercabang dua sedangkan buahnya
berbentuk kotak dengan bentuk jarum kecil yang berwarna coklat.
Biji baru cina berukuran  kecil dan berwarna coklat, sedangkan
akarnya tunggang dan berwarna kuning kecoklatan (Setiawati,
2008).

d. Bagian  Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Daun dan tangkai (Setiawati, 2008).

e. Kandungan Kimia

Tumbuhan ini mengandung minyak atsiri, zat pahit artemisin,
kuebrakit, tauremisin, sitosterina, adenina, tetrakosanol, ferneol,
stigmasterina, amirin, tannin, dan resin (Setiawati, 2008).

f. Cara Penggunaan dan Pembuatan

Bakar daun dan tangkai baru cina secara merata dan asap hasil
pembakaran digunakan untuk mengendalikan hama yang
menyerang tanaman (Setiawati, 2008).
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g. Sasaran Hama

Berbagai macam ulat dan hama pengisap (Setiawati, 2008).

3. Daun Bayam Duri

Gambar 15. Daun Bayam Duri

(Sumber: www.klasifikasitanaman.com) di akses pada 24 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Hamamelidae

                         Ordo: Caryophyllales

                             Famili: Amaranthaceae (suku bayam-bayaman)

                                 Genus: Amaranthus

                                     Spesies: Amaranthus spinosus L.

(Sumber: Anonymous, 2012-i).

b. Sentra Produksi

Bayam duri tumbuh di dataran rendah sampai dengan
ketinggian 1.400 m dpl. Bayam duri dapat tumbuh baik di tempat-
tempat yang cukup mendapat sinar matahari dengan suhu udara
antara 25 - 35oC. Tumbuhan ini banyak tumbuh liar di kebun-
kebun, tepi jalan, tanah kosong dari dataran rendah sampai dengan
ketinggian 1.400 m dpl. (Setiawati, 2008).



21Bahan Nabati Pembuatan Insektisida Organik

c. Diskripsi Tanaman

Gambar 16. Tanaman Bayam Duri

(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+ bayam+duri&
espv=2&biw=1366&bih=677&source) di akses pada 2 Mei 2016

Bayam duri (Amaranthus spinosus) termasuk jenis tumbuhan
amaranthus. Tumbuhan ini mempunyai batang lunak atau basah,
tinggi dapat mencapai 1 meter.Tanda khas tumbuhan bayam duri
adalah pada batang tempatnya di pangkal tangkai daun terdapat
duri, sehingga orang mengenal sebagai bayam duri. Bentuk daunnya
menyerupai belahan ketupat dan berwarna hijau. Bunganya
berbentuk bunga bongkol berwarna hijau muda atau kuning
(Astuti, dkk., 2013).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Bagian daun pada bayam duri dapat digunakan untuk
mengendalikan hama (Astuti, dkk., 2013).

e. Kandungan kimia

Kandungan kimia yang terkandung dalam bayam duri antara
lain  amarantin, rutin, spinasterol, hentriakontan, tannin, kalium
nitrat, kalsium oksalat, garam fosfat, dan zat besi, serta vitamin
(Astuti, dkk., 2013).

f. Cara Penggunaan

Daun sebanyak 25 g dicuci bersih dan dihaluskan dengan
menggunakan mortar kemudian estrak daun disaring menggunakan
kain kasa dan diamkan dan siap digunakan (Setiawati, 2008).

g. Sasaran Hama

Tanaman cabai merah: Cucumber Mosaik Virus (CMV) dan virus
kuning Gemini(Astuti, dkk., 2013).
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4. Daun Bijanggut / Janggot

Gambar 17. Bijanggut/Janggot

(Sumber: pleisbilongtumi.wordpress.com) di akses pada 24 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Sub Divisi: Angisiosperma

         Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

             Kelas: Dicotyledonae

                     Ordo: Labiatae

                         Famili: Lamiacea

                             Genus: Mentha

                                 Spesies: Mantha spp.

 (Astuti, dkk., 2013).

b. Sentra Produksi

Tanaman ini asli dari daerah Eropa dan Asia barat dan sebelah
timur Himalaya dan Siberia timur (Setiawati, 2013).

c. Deskripsi  Tanaman

Gambar 18. Tanaman Bijanggut/Janggot

(Sumber: banjarmasin.indonetwork.co.id) di akses pada 24 April 2016
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Tanaman ini berbatang tegak dengan tinggi mencapai 0,30-
0,50 m, bercabang kecil yang tumbuh menjalar dan berbuku-buku
tiap ruas keluar tunas dan akar batang tajam dan berbentuk segi
empat. Daun bundar telur sampai jorong langset pada daunnya
bersilang dengan panjang mencapai 3,5-7 cm, pada daun berunjung
runcing, bergerigi dangkal dan tulang daun bagian bawah berambut
pendek. Permukaan daun bagian atas berambut jarang dengan
panjang tangkai daun mencapai 1,5 cm. Bunga tanaman ini
berkepala bunga bundar dengan berbentuk melingkar pada
bunganya berbibir dua dengan empat benang sari, dan berubuah
terbagi empat. Kelopak bunga bagian luar padat dengan rambut-
rambut pendek, bagian dalam tidak berambut dengan panjang 2
mm, panjang tabung 1,5 cm dan  berigi tajam. Mahkota bunga
berwarna putih keunguan panjang 4-5 mm, berbentuk lonjong
dengan panjang 2-2,5 mm, di bagian dalam berpusar dengan
rambut-rambut panjang. Benang sari berbentuk sekrup berwarna
coklat dengan mencapai 0,75 memiliki akar serabut (Setiawati,
2013).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Bagian tanaman daun bijanggut ini dapat digunakan untuk
insektisida organik (Astuti, dkk., 2013).

e. Kandungan kimia

Kandungan dalam tumbuhan ini adalah spearmint, flavonoid,
tannin, menthol, menthone, dan carvone (Astuti, dkk., 2013).

f. Cara Penggunaan

Pembuatannya hancurkan daun mint sampai halus, lalu
tambahkan air jika udah tercampur aduk sampai rata, kemudian
bahan dihancurkan sampai halus langkah yang terakhir saring dan
tambahkan air secukupnya. Penggunaannya semprotkan pada
seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi atau sore hari
(Setiawati, 2013).

g. Sasaran Hama:

Penyakit tanaman yang diakibatkan oleh bakteri atau OPT
secara umum (Astuti, dkk., 2013).
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5. Daun Cengkeh

Gambar 19. Daun Cengkeh
(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar+daun+

cengkeh&espv=2&biw=1366&bih=633&) di akses pada 3 Mei 2106

a. Klasifikasi Ilmiah Cengkeh

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Rosidae

                         Ordo: Myrtales

                             Famili: Myrtaceae (suku jambu-jambuan)

                                 Genus: Syzygium

                                     Spesies: Syzygium aromaticum (L.)

(Anonymous, 2012-j).

b. Sentra Produksi Cengkeh

Produksi cengkeh terbesar adalah Pulau Sulawesi dan Maluku
yang menyumbang sekitar 70% dari total produksi cengkeh nasional
(Gunawan, 2014).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 20. Tanaman Cengkeh
(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+cengkeh&espv=2

&biw=1366&bih=633&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE wjymqib3
p3MAhWBnJQKHQsUDg8Q_AUIBigB#imgrc=vq0YSPs1JCt4-M%3A) di akses

pada 21 April 2016

Pohon, tinggi 10 m. Batang, berkayu, bercabang banyak, bulat,
mengkilap, masih muda hijau setelah tua keunguan. Daun, tunggal,
bulat telur, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan
menyirip, permukaan atas mengkilap, panjang 6-13,5 cm, lebar 2,5-
5 cm, tangkai panjang 1-2 cm, masih muda merah setelah tua hijau.
Bunga, majemuk, malai, tumbuh di ujung baiang, kelopak bentuk
corong, pangkal berlekatan, mahkota bentuk bintang, panjang 4-
5 mm, benang sari banyak, panjang ± 5 mm, tangkai putik pendek,
masih muda hijau setelah tua merah, merah. Buah, buni, bulat
telur, panjang 2-2,5 cm, merah kehilaman. Biji, kecil, diameter ± 4
mm, coklat muda. Akar, tunggang dan berwarna coklat (Astuti, dkk.
2013).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Bunga, tangkai bunga, dan  daun (Astuti, dkk., 2013).

e. Zat Aktif pada Cengkeh

Minyak atsiri cengkeh mengandung senyawa volatil oil seperti
eugenol, eugenol asetat dan metil eugenol. Eugenol adalah
komponen utama penyusun minyak atsiri cengkeh, dimana senyawa-
senyawa dalam cengkeh yang berperan aktif didalam menghambat
pertumbuhan ulat bulu adalah senyawa eugenol dan eugenol
asetat (Asthuti, dkk. 2012).
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f. Cara Penggunaan

Tumbuk 50-100 gr daun cengkeh kering, kemudian berikan
pada setiap tanaman yang diserang (Astuti, dkk. 2013).

Daun dan bunga cengkeh dihancurkan lalu dicampur dengan
kompos dan digunakan sebagai mulsa (Anonymous, 2013-K ).

g. Sasaran Hama

Serangga dan ulat bulu (Anonymous, 2013-k).

6. Daun Iler

Gambar 21. Daun Iler

(Sumber : infoloka.com) diakses pada 24 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Asteridae

                         Ordo: Lamiales

                             Famili: Lamiaceae 

                                 Genus: Coleus

                                     Spesies: Coleus atropurpureus (L) Benth

(Setiawati, 2008).

b. Sentra Produksi

Tumbuh liar di pantai Cina Selatan dan juga dapat tumbuh liar
di ladang – ladang, di kebun–kebun sebagai tanaman hias.
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Tumbuhan iler dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah
sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Iler bisa
didapat di sekitar sungai atau pematang sawah dan tepi–tepi jalan
pedesaan sebagai tumbuhan liar (Setiawati, 2008).

c. Diskripsi Tanaman

Gambar 22. Daun Iler

(Sumber :www.merapifarmaherbal.com) diakses pada 24 April 2016

Tanaman iler memiliki batang herba tegak dan merayap tinggi
berkisar 30 – 150 cm, mempunyai penampang batang berbentuk
segiempat dan termasuk katagori tumbuhan basah yang batangnya
mudah patah. Daun berbentuk hati dan pada setiap tepiannya
dihiasi oleh jorong–jorong atau lekuk–lekuk tipis yang
bersambungan dan didukung oleh tangkai daun dan memiliki
warna yang beraneka ragam. Bunga berbentuk untaian bunga
bersususn, bunganya muncul pada pucuk tangkai batang (Setiawati,
2008);

d. Bagian  Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Daun (Setiawati, 2008)

e. Kandungan Kimia

Senyawa kimia yang terkandung dalam iler antara lain alkaloid,
etil salisilat, metil eugenol, timol, karvakrol, dan mineral (Setiawati,
2008).

f. Cara Penggunaan dan Pembuatan

Daun dicuci sampai bersih. bahan ditumbuk halus. Tambahkan
air. Saring lalu Semprotkan pada seluruh tanaman yang terserang
(Setiawati, 2008).
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g. Sasaran Hama

Hama Alternaria Cercospora (Setiawati, 2008).

7. Kelor (Moringa oleifera)

Gambar 23. Daun Kelor

(Sumber : www.merdeka.com) diakses pada24 April 2016

a. Klasifikasi

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Dilleniidae

                         Ordo: Capparales

                             Famili: Moringaceae 

                                 Genus: Moringa

                                     Spesies: Moringa oleifera Lam

(Setiawati, 2008)

b. Sentra Produksi

Pertama kali ditemukan di India, kemudian menyebar ke
kawasan di sekitarnya sampai ke Benua Afrika dan Asia-Barat dan
dapat tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian
700 m dpl (Setiawati, 2008).
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c. Diskripsi Tanaman

Gambar 24. Tanaman Daun Kelor
(Sumber :sowolo.wordpress.com) diakses pada 24 April 2016

Pohon, tingginya kira-kira 7 -11 meter. Batang berkayu bulat
dan bercabang mempunyai  berbintik hitam dan putih kotor. Daun
majemuk dengan panjang 20-60 cm. Anak daun berbentuk bulat
telur dengan tepi rala dengan ujung berlekuk menyirip ganjil
berwarna hijau. Bunga majemuk berbentuk seperti malai yang
letaknya di ketiak daun, panjangnya sekitar 10-30 cm. Daun kelopak
berwarna hijau mempunyai benang sari dan putik kecil, mahkota
putih. Buah polong, panjang 20-45 cm, berisi 15-25 biji, coklat
kehitaman. Biji bulat, bersayap tiga, hitam. Akar tunggang dan
putih kotor (Setiawati, 2008).

d. Bagian  Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Daun (Setiawati, 2008)

e. Kandungan Kimia

Akar, daun dan kulit batang kelor mengandung saponin dan
polifenol, sedangkan kulit batangnya mengandung alkaloida dan
daunnya mengandung minyak atsiri (Setiawati, 2008).

f. Cara Penggunaan dan Pembuatan

Daun kelor dicuci sampai bersih, kemudian dicacah lalu ditumbuk
sampai halus. Tambahkan air dan rendam selama 24 jam kemudian
Saring. Semprot pada seluruh bagian tanaman yang terserang
(Setiawati, 2008)

g. Sasaran Hama

Hama Antraknos Early blight Fruit rot Leaf spot (Setiawati,
2008).
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8. Daun Kenikir

Gambar 25. Daun Kenikir

(Sumber: beritauniklucumenggemaskan.blogspot.co.id)
di akses pada 24 April 2016

a. Klasifikasi

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

         Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

             Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                 Sub Kelas: Asteridae

                     Ordo: Asterales

                         Famili: Asteraceae 

                             Genus: Cosmos

                                 Spesies: Cosmos caudatus Kunth.

(Sumber: Anonymous, 2012-l).

b. Sentra Produksi

Pohon kenikir merupakan tumbuhan tropika yang berasal dari
Amerika Latin, tetapi tumbuh liar dan mudah didapati di Florida,
Amerika Serikat, serta di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya
(Setiawati, 2008).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 26. Tanaman Kenikir

(Sumber: plus.google.com) di akses pada 24 April 2016
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Tumbuhan berbentuk herba dengan tinggi 0,5-1,5 m dan
merupakan tanaman semusim. Batangnya bulat, tegak, beralur,
bercabang, dan putih kehijauan.Tumbuhan berdaun majemuk,
berbentuk lanset, ujung runcing, tepi bergengi, panjang 3-15 cm,
dan hijau. Bunganya majemuk, berbentuk cawan, dengan tangkai
panjang, daun pembalut berbentuk lonceng, kepala putik
bercabang, dua berwarna kuning. Sedangkan benang sari berwarna
kuning atau ungu, berbentuk lonceng dengan panjang 1-1,5 cm.
Bijinya berbentuk jarum dan berwarna hitam. Tumbuhan ini
mempunyai akar tunggang dan berwarna putih kekuningan
(Astuti,dkk., 2013).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Tanaman kenikir ini  bagian bunga, daun, batang, dan akar
yang dapat mengendalikan hama (Astuti,dkk., 2013).

e. Zat kimia yang Terkandung

Tumbuhan ini mengandung quercetagetin, quercetagitrin, dan
tagetiin yang termasuk dalam kelompok senyawa flavonoid, serta
senyawa tagetol, linolaol, ocimene, limonen, dan piretrum yang
termasuk dalam kelompok monoterpenoid. Tumbuhan ini juga
mengandung senyawa alkaloid, serta senyawa thertienil yang
termasuk dalam kelompok senyawa poliasetilen (Setiawati, 2008).

f. Cara Penggunaan

a. Cara pertama: drum diisi dengan tanaman kenikir dengan
banyaknya ½ sampai 3/4, kemudian diisi penuh dengan air
simpan dan biarkan selama 5-10 hari. Sebelum digunakam
aduk-aduk terlebih dahulu jangan lupa cairan disaring terlebih
dahulu, kemudian diencerkan dengan air dengan perbandingan
1:2 ditambah dengan sabun cair sebagai  perekat.

b) Cara dua: daun kenikir diaduk dan direndam dalam air
panas, kemudian didiamkan selama 24 jam. Setelah dingin dapat
digunakan untuk menyemprot tanaman yang terserang hama
(Setiawati, 2008).
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g. Sasaran Hama :

Aphis : Aphis pada umumnya

Bubuk polong buncis : Apion godmani

Ulat : pada umumnya

Tritip : Plutella xylostella

Kumbang daun : Diabrotica spp

Wereng daun : pada umumnya

Belalang : pada umumnya

9. Daun Selasih

Gambar 27. Daun dan Bunga Selasih

(Sumber : http://www.sehat99.com/wp-content/uploads/2014/09/tumbuhan-
selasih.jpg) diakses pada tanggal 23 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Asteridae

                         Ordo: Lamiales

                             Famili: Lamiaceae 

                                 Genus: Ocimum

                                     Spesies: Ocimum basilicum L.

(Sumber: Anonymous, 2012-m).
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b. Sentra Produksi

Dapat ditemukan di tempat lembab dan teduh di dataran
rendah sampai ketinggian 450 m. Tersebar di seluruh pulau di
Indonesia (terutama Sumbawa), bahkan di Asia, Eropa, dan Amerika
Selatan (Romadhon, A.F., 2014).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 28. Tanaman Selasih

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+s
elasih&espv=2&biw =1366&bih=677&source=lnms) di akses pada 2 Mei 2016.

Selasih (Ocimum basilicum) memiliki batang basah, hidup 1
tahun, tinngi sampai 1 meter, biasanya dipelihara di pinggir jalan,
tegalan, di hutan jati. Tumbuh sampai 540-1100 m di atas permukaan
laut. Perbanyakan dapat dilakukan dengan bijinya (secara generatif).
Selasih merupakan tanaman yang mudah beradaptasi dengan
lingkungan, oleh karena itu tanaman ini dapat tumbuh dengan
cepat (Kardinan, A., 2003).

Ocimum basilicum merupakan jenis selasih dengan daunnya
yang oval dan berwarna hijau, bunganya berwarna putih, tinggi
tanaman berkisar antara 50 hingga 100 cm dan batangnya berwarna
keunguan dan apabila sudah tua berwarna kecoklatan, namun
tidak berkayu. Daun selasih jenis ini apabila diremas akan berbau
seperti mint (mentha). Tidak mudah untuk membedakan jenis selasih
yang satu dengan lainnya di dalam genus Ocimum, karena beberapa
jenis sangat mirip. Salah satu cara membedakannya adalah melalui
baunya atau dengan menganalisis kandungan bahan aktifnya
(Munarso, J, dkk., 2012).
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d. Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama

Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pestisida
organik adalah daun dan bunganya. Pada pagi hari di lapangan
biasanya terlihat bahwa daun dan khususnya bunganya sering
dikerubuti hama lalat buah (Bactrocera spp.) dengan jumlah lalat
buah hingga mencapai ratusan, oleh karena itu bagian bunga dan
daun sangat memungkinkan untuk dibuat sebagai bahan pestisida
organik, khususnya untuk memerangkap hama lalat buah (Munarso,
J, dkk., 2012).

e. Zat Aktif Pada Selasih

Terdapat dua kelompok utama pada selasih yang memiliki
bahan aktif utama yang berbeda, yaitu kelompok dengan bahan
aktif utama metil eugenol dan kelompok dengan bahan aktif
utama eugenol. Beberapa tanaman selasih yang masuk kedalam
kelompok dengan bahan aktif metil eugenol adalah O. tenuiflorum,
O. sanctum dan O. minimum, sedangkan beberapa tanaman selasih
yang masuk ke dalam kelompok dengan bahan aktif utama
eugenol antara lain adalah O. basilicum dan O. gratisimum.

Daun dan bunganya merupakan bagian tanaman yang dapat
diproses melalui penyulingan untuk memperoleh minyak atsiri
sebagai bahan dasar dalam pembuatan pestisida organik. Komponen
utama yang terkandung di dalam minyak atsirinya adalah eugenol
sekitar 46% (Munarso, J, dkk., 2012).

f. Cara  Penggunaan

Ambil daun selasih segar yang muda  dengan berat ±500 gram
dan dirajang kecil-kecil dengan cara dipotong dengan pisau,
kemudian direndam dan diendapkan semalaman. Selanjutnya cairan
yang diperoleh disaring dan diencerkan sampai diperoleh konsentrasi
50% (Shahabuddin, 2011).  Setelah itu  membuat Perangkap lalat
dibuat dari botol air mineral 1500 ml. Sepertiga bagian kepala
botol dipotong, kemudian potongan dimasukkan ke botol dengan
mulut botol berada di bagian dalam (tutup botolnya dibuka).
Bagian depan dan belakang botol diikat dengan kawat agar
mudah digantung. Pada bagian tengah botol diikatkan segumpal
kapas yang ditetesi dengan ekstrak kasar kedua jenis tumbuhan (±
3 ml minyak atsiri hasil ekstraksi daun selasih atau daun wangi),
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kemudian botol diisi dengan air seperempat bagian tetapi tidak
sampai mengenai kapas. Dengan adanya air, lalat yang masuk ke
dalam botol akan tenggelam dan mati Perangkap dipasang agak
miring agar air tidak tumpah (Kardinan dkk. (1998) dan Kardinan
(2007) dalam Shahabudding, 2011).

g. Sasaran Hama

Sebagai insectisida pada lalat buah (Munarso, J, dkk., 2012).

10. Daun Tembakau

Gambar 29. Daun Tembakau

 (Sumber : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/P1000484
_Nicotiana_tabacum_(tobacco)_(Solanaceae).JPG) diakses pada tanggal 23

April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Asteridae

                         Ordo: Solanales

                             Famili: Solanaceae (suku terung-terungan)

                                 Genus: Nicotiana

                                     Spesies: Nicotiana tabacum L.

(Anonymous, 2012-n).

b. Sentra Produksi

Sekarang tembakau merupakan salah satu komoditas non
pangan yang penting di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi
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tinggi. Sentra-sentra produksi tembakau tersebar di wilayah Indo-
nesia, yang masing-masing lokasi mempunyai agroekosistem yang
spesifik karena hanya cocok untuk jenis-jenis tembakau tertentu
dan memberikan cita rasa yang spesifik pula. Misalnya di lereng
gunung Temanggung cocok untuk tembakau Temanggung sebagai
bahan baku rokok keretek, tembakau Burley di daerah Lumajang,
Tembakau Deli di Sumut, Tembakau Virginia di NTB atau Tembakau
Madura serta lokasi-lokasi lainnya (Munarso, J, dkk., 2012).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 30. Tanaman Tembakau

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+tembakau&
espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms) di akses pada 2 Mei 2016

Nicotiana tobacum, daun mahkota bunganya memiliki warna
merah muda sampai merah, mahkota bunga berbentuk terompet
panjang, habitusnya piramidal, daunnya berbentuk lonjong dan
pada ujung runcing, kedudukan daun pada batang tegak, tingginya
1,2 m.Tanaman tembakau merupakan tanaman berakar tunggang
yang tumbuh tegak ke pusat bumi. Akar tunggangnya dapat
menembus tanah kedalaman 50- 75 cm, sedangkan akar serabutnya
menyebar ke samping. Selain itu, tanaman tembakau juga memiliki
bulubulu akar. perakaran akan berkembang baik jika tanahnya
gembur, mudah menyerap air,dan subur. Tanaman Tembakau
memiliki bentuk batang agak bulat, agak lunak tetapi kuat, makin
ke ujung, makin kecil. Ruas-ruas batang mengalami penebalan
yang ditumbuhi daun, batang tanaman bercabang atau sedikit
bercabang. Pada setiap ruas batang selain ditumbuhi daun, juga
ditumbuhi tunas ketiak daun, diameter batang sekitar 5 cm. Daun
tanaman tembakau berbentuk bulat lonjong (oval) atau bulat,
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tergantung pada varietasnya. Daun yang berbentuk bulat lonjong
ujungnya meruncing, sedangkan yang berbentuk bulat, ujungnya
tumpul. Daun memiliki tulang-tulang menyirip, bagian tepi daun
agak bergelombang dan licin. Lapisan atas daun terdiri atas lapisan
palisade parenchyma dan spongy parenchyma pada bagian bawah.
Jumlah daun dalam satu tanaman sekitar 28- 32 helai (Anonymous,
2014-o).

d. Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama

Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun dan batangnya.
Umumnya menggunakan daun karena lebih praktis, tetapi karena
daun memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, maka digunakan
limbahnya berupa batang dan sisa-sisa daun yang tidak terpakai
karena mengandung nikotin (Munarso, J, dkk,. 2012).

e. Zat Aktif pada Tembakau

Memiliki bahan aktif yang sangat tinggi, yaitu Nikotin nikotin
(β-pyridil-α-N-methyl pyrrolidine), senyawa organik yang sangat
spesifik.Pada tembakau dapat bersifat repelent (penolak serangga),
fungisida, akarisida, dan nematisida. Bahkan daun yang berbentuk
tepung dapat digunakan untuk mengendalikan hama gudang.
Berdasarkan hasil penelitian, pestisida dari daun tembakau efektif
terhadap hama penting pada bawang merah, tomat, cabai, jarak
pagar, dan kakao (Munarso, J, dkk,. 2012).

f. Cara Penggunaan

Cara pembuatan pestisida organik daun tembakau adalah
sebagai berikut: 1) Rajang 250 grm (empat genggam) daun
tembakau dan rendam dalam 8 liter air selama semalam  2) Ambil
daun tembakau dan tambahan 2 sendok teh detergen kedalam
larutan hasil rendaman 3) Aduk larutan secara merata kemudian
saring, dan  4) Semprotkan larutan hasil penyaringan ke tanaman
(Anonymous, 2012-p).

g. Sasaran Hama

Pada tembakau dapat bersifat repelent (penolak serangga),
fungisida, akarisida, dan nematisida. Bahkan daun yang berbentuk
tepung dapat digunakan untuk mengendalikan hama gudang
(Munarso, J, dkk., 2012).
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11. Daun Wangi

Gambar 31. Tanaman Daun Wangi

(Sumber:https://australianseed.com/persistent/catalogue_images/products/
melaleuca-bracteata.jpg) diakses pada tanggal 23 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom : plantae

Divisi : angiospermae

Subdivisi : Eudicots

    Kelas : Rosids

 Ordo : Myrtales

      Family : Mrytaceae

   Genus : Melaleuca

       Spesies : Melaleuca bracteata

(Wikipedia.org, 2016).

b. Sentra Produksi

Budi daya tanaman daun wangi tidak terlalu rumit karena
tanaman ini tidak memerlukan pemeliharaan khusus. Penanaman
dapat dilakukan secara tumpang sari dengan jenis tanaman lain. Di
daerah dengan ketinggian 10-250 meter dpl, seperti jakarta dan
Bogor baik untuk pertumbuhan tapi tidak sebaik jika di tanam di
daerah Lembang (Bandung) atau Gunung Putri (Cianjur). Tanaman
ini banyak tumbuh di sepanjang sungai, danau, dan rawa (Kardinan,
A., 2012).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 32. Tanaman Daun Wangi
(Sumber :www.shutterstock.com) diakses pada  2 Mei 2016

Melaleuca merupakan tanaman hias dengan bentuk seperti
pohon cemara yang dapat mencapai ketinggian hingga 12 m.
Pohon ini sering ditemukan di daerah yang lembab dan banyak
mengandung air, seperti di sepanjang sungai atau dipinggiran
rawa atau danau. Tumbuh baik pada ketinggian di atas 600 m di
atas permukaan laut, namun demikian pohon ini masih dapat
tumbuh dengan baik pada ketinggian di bawah 600 m di atas
permukaan laut asalkan mendapat pengairan yang cukup. Bijinya
sangat kecil yang terdapat pada kapsul-kapsul di bunganya. Kapsul-
kapsul biji biasanya menempel kuat, kalau tidak dilakukan usaha
pembukaan, misalnya dengan panas atau api, secara fisik/mekanik
atau ketika pohonnya mati. Pohon melaleuca sangat responsif
terhadap pemangkasan dan akan merangsang pertumbuhan daun
yang rindang, sehingga bentuk pohonnya dapat dibentuk sesuai
selera (Munarso, J., dkk., 2012).

d. Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama

Bagian tanaman yang paling penting adalah daunnya. Daunnya
dapat disuling untuk menghasilkan minyak atsiri. Namun demikian,
rendemen minyaknya (minyak yang dihasilkan dari berat asal bahan
mentah/daun yang disuling) relatif rendah, yaitu berkisar antara 1
hingga 2 % (Munarso, J, dkk,.  2012).

e. Zat Aktif Pada Daun Wangi

Komponen utama minyak atsiri Melaleuca adalah sebagian
besar metil eugenol (C12H24O2) yang kandungannya berkisar antara
80 hingga 87%, diikuti kandungan komponen lainnya seperti
eugenol (5%), linalool (2%) (Munarso, J, dkk., 2012).
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f. Cara  Penggunaan

Ambil daun wangi segar yang muda dengan berat ±500 gram
dan dirajang kecil-kecil dengan cara dipotong dengan pisau,
kemudian direndam dan diendapkan semalaman. Selanjutnya cairan
yang diperoleh disaring dan diencerkan sampai diperoleh konsentrasi
50%. (Shahabuddin,2011). Beberapa hasil penelitian menunjukkan
bahwa dengan penggunaan minyak atsiri melaleuca yang
mengandung metil eugenol yang diletakan di dalam perangkap
lalat buah yang terbuat dari botol minuman air mineral dapat
memerangkap lalat buah sebanyak 50 hingga 1.000 ekor per
perankap per minggunya, tergantung dari masa berbuah buah-
buahan dan curah hujan (Munarso, J, dkk, 2012).

g. Sasaran Hama

Sebagai insektisida pada lalat (Munarso, J, dkk., 2012).

C. Bunga Untuk Bahan Pembuatan Insektisida Organik

Bunga adalah bentuk khas yang dimiliki oleh kebanyakan
tumbuhan. Untuk kebanyakan ahli botani, bunga adalah sepotong
batang atau cabang pendek dengan beberapa kumpulan daun
khusus. Beberapa diantara daun-daun ini mungkin menyerupai
daun biasa, tetapi yang lain berbeda sekali dalam susunannya,
sehingga sukar dinamakan daun. Bunga bukan merupakan bagian
pokok dari tumbuhan karena bagian pokok tumbuhan hanya ada
tiga macam, yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan jika ditemukan
suatu bagian tumbuhan yang lain, berarti bagian tersebut
merupakan penjelmaan dari ketiga macam bagian pokok tersebut.
Di samping itu, bunga pada tumbuhan merupakan bagian yang
mendukung alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji (yuliah,
2010).
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1.  Bunga Ajeran

Gambar 33.  Bunga Ajeran

(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+ajeran&espv=
2&biw=1366&bih=677&site=webh p&source=lnms&tbm= isch&sa=X&ved=

0ahUKEwiKmcLa-pfMAhXLmZQKHXOSCm8Q) di akses pada 18 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

         Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

             Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                 Sub Kelas: Asteridae

                     Ordo: Asterales

                         Famili: a. Asteraceae 

                             Genus: a. Bidens

                                 Spesies: Bidens pilosa L.

(Anonymos, 2012-q).

b. Sentra Produksi

Tanaman ajeran tumbuh liar dipinggir jalan atau di tanah
kosong yang tidak terpelihara, dan belum dibudidayakan secara
luas (Anonymous, 2009-r).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 34. Tanaman Bunga Ajeran
(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar+tumbuhan+

ajeran&espv=2&biw =1366&bih=677&source=lnms&tbm= isch&sa=X&ved=
0ahUKEwibv_ PznKrMAhULE5QKHVJVDKkQ_AUIBigB#imgrc) di akses pada 25

April 2016

Termasuk tumbuhan liar dan banyak ditemui di pinggir jalan.
Kadang-kadang ditanam di halaman sebagai tanaman hias.
Tumbuhan ini tingginya dapat mencapai 150 cm. Batang berbentuk
segi empat, warna hijau. Daun bertiga-tiga, masing–masing
berbentuk bulat telur, pinggir bergerigi. Bunga bertangkai panjang,
mahkota bunga berwarna putih dengan putik berwarna kuning
(Astuti, dkk., 2013).

d. Bagian Tanaman yang Mengendalikan Hama

Tanaman ajeran dan biji ajeran (Astuti,dkk., 2013).

e. Zat Aktif pada Tanaman Ajeran

Bahan kimia yang terkandung dalam ajeran adalah flavonoid
terpen, fenilpropanoid, lemak, dan benzenoid (Astuti, dkk., 2013).

f. Cara Penggunaan

a. Masukkan 1 gelas biji ajeran ke dalam panci tambahkan air,
didihkan selama 5 menit. Saring. Tambahkan larutan dengan 1
liter air. Tambahkan sabun. Aduk hingga rata. Semprotkan ke
seluruh bagian tanaman atau siram ke tanah di sekitar tanaman.

b. Rajang 1 tanaman ajeran. Rendam dalam air selama 24 jam.
Saring sampai getahnya keluar. Tambahkan sabun/deterjen.
Aduk hingga rata. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman atau
siram ke tanah di sekitar tanaman.

(Astuti, dkk., 2013).
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g. Sasaran Hama

Kutu daun, ulat tanah dan tungau (Astuti, dkk., 2013).

2. Bunga Piretrum

Gambar 35. Bunga Piretrum

(Sumber : http://homepage3.nifty.com/TakeBreak/flowers/2007/a-nojigiku.jpg)
diakses pada tanggal 23 April 2016

a. Klasifikasi Tanaman

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

         Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

             Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                 Sub Kelas: Asteridae

                     Ordo: Asterales

                         Famili: Asteraceae 

                             Genus: Chrysanthemum

                                 Spesies: Chrysanthemum cinerariaefolium Trev

(Anonymous, 2012-s).

b. Sentra Produksi

Tanaman peritrum (krisan) diperkirakan mulai masuk ke
Indonesia pada tahun 1800, dan sejak tahun 1940-an tanaman
krisan mulai dikembangkan secara komersial oleh para petani bunga
di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia yang merupakan sentra
penghasil bunga krisan antara lain Bandungan, Kab. Semarang
(Jawa Tengah), Cipanas (Cianjur), Cisarua, Sukabumi, Lembang
(Jawa Barat) serta Brastagi (Sumatera Utara). Varietas yang ditanam
dan dikembangkan oleh petani bunga di Indonesia ini merupakan
varietas krisan hibrida yang berasal dari Eropa dan Jepang (Nuryanto,
H., 2009).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 36. Tanaman Piretrum
(Sumber:https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+piretrum&espv=

2&biw=1366&bih=677&source =lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 0ahUKE wjZh
MDX2bnMAh UBvJQKHUTpCKEQ_AUIBigB#imgrc) di akses pada 2 Mei 2016

Tanaman Piretrum merupakan tumbuhan sejenis terna yang
memiliki bunga. Tanaman ini tumbuh subur di lingkungan yang
memiliki iklim dan cuaca serta topografi yang ekstrem atau
menantang. Batangnya merah muda, bulat berkayu, bercabang
dengan permukaan kasar. Berdaun majemuk, menyirip bewarna
hijau dengan tangkai berbentuk segitiga dengan panjang 6-15 cm,
dengan pangkal yang berpelepah pendek berwarna ungu.
Bunganya berwarna putih bersih disangga tangkai yang panjangnya
kurang lebih 15 cm, beralur, dan berambut. Buahnya berbentu
jarum, panjang 0,3-4 mm), bijinya keci-kecil berwarna kuning
(Anonymous, 2015-t).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Senyawa aktif dari tanaman ini terdapat pada bunga yang
bersifat racun kontak yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat
serangga, menghambat perkembangan serangga dengan penetasan
telur. Bonggol bunganya mengandung bahan beracun yang disebut
piretrin yang memiliki sifat mengusir dan membunuh nyamuk/
serangga sehingga dapat dijadikan insektisida organik. Bahan aktif
piretrin telah digunakan dalam berbagai bentuk, antara lain
aerosol untuk antinyamuk semprot, insektisida untuk dicampur
dengan air, dan anti nyamuk bakar. (Kurniawan, I., 2012). Zat kimia
cinerin dan Jasmolin yang terdapat pada tangkai bunga dan daun
(Sigit01, 2013).
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e. Zat Aktif Pada Piretrum

Kandungan kimia pada Tanaman Piretrum adalah minyak atsiri
yang mengandung parafin, piretrosin, chrisantemin, piretrin,
piretrolun, sinerin,dan jasmolin (Anonymous, 2015-u).

f. Cara Penggunaan

Tanaman ini dapat berfungsi sebagai insektisida, fungisida, dan
nematisida. Piretrum (Chrysanthemum cinerariaefolium) yang
mengandung piretrin yang dapat digunakan sebagai insektisida
sistemik yang menyerang urat syaraf pusat yang aplikasinya dengan
semprotan. Aplikasi pada serangga seperti lalat rumah, nyamuk,
kutu, hama gudang, dan lalat buah. Racun kontak yang
mempengaruhi sistem syaraf serangga, masuk ke dalam tubuh
serangga melalui spirakel. Piretrin bersifat reversibel yaitu apabila
serangga yang teracuni tidak mati karena dosis racunnya kurang,
maka serangga tersebut dapat pulih kembali. Cara Pembuatan:

1) 50 gram serbuk bunga piretrum, rendam dalam air sekitar 4 - 5
liter

2) Tuangkan 2 sendok makan deterjen

3) Aduk rata dan diamkan semalaman

4) Saring dan Siap digunakan dengan mencampurkan 500 ml
larutan tersebut ditambah 10 liter air, semprotkan pada tanaman
untuk membasmi insektisida (Sigit01,2013).

g. Sasaran Hama

Tanaman ini berfungsi sebagai insektisda, fugisida, dan
nematisida. Pada jenis insekta (serangga, lalat rumah, nyamuk,
kutu, hama gudang, ulat, dan lalat buah) (Kurniawan, I,. 2012).

D. Buah Untuk Bahan Insektisida Organik

Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan
perkembangbiakan lebih lanjut dari bunga. Pada umumnya,
tumbuhan mempunyai buah, tetapi ada juga tumbuhan yang tidak
berbuah. Bauh bermanfaat bagi tumbuhan sebagai cadangan
makanan yang dapat menarik organisme lain untuk membantu
menyebarkannya. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan
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biji. Bagi manusia, buah sangat bermanfaat sebagai sumber vitamin
dan mineral, juga sebagai hiasan (panut, dkk,2006)

1. Buah Lerak

Gambar 37. Buah Lerak
(Sumber: http://assets.kompas.com/data/photo/2013/11/10/2127109sapindus-

rarak780x390.jpg) diakses pada tanggal 23 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Rosidae

                         Ordo: Sapindales

                             Famili: Sapindaceae 

                                 Genus: Sapindus

                                     Spesies: Sapindus rarak Dc

(Anonymous, 2012-t).

b. Sentra Produksi

Penyebaran Tanaman lerak tersebar di berbagai daerah Sumatera,
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi tanaman ini
belum dibudidayakan secara luas dan masih terbatas sebagai
tanaman sampingan saja (Anonim, 2012-u).
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c. Deskripsi Tanaman

Gambar 38. Lerak

 (Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+lerak&espv =
2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1vOuf37n

MAhVC5aYKHTzDB48Q_AUIBigB#imgrc=l7RuD0) di akses pada 2 Mei 2016

Lerak biasa tumbuh liar di hutan dengan tinggi 15 - 42 m
dengan diameter batang 1 m dan tumbuh rindang, bentuk Tanaman
ini mempunyai bunga majemuk tidak terbatas (inflorescentia
centripetala) dimana bunga mekar dari bawah ke atas sehingga
berbentuk tandan dengan tangkai bunga tumbuh dari ujung
batang. Buah lerak merupakan buah tunggal berbentuk bulat
dengan diameter  2 cm,biji dilindungi oleh kulit biji dengan warna
kulit biji berwarna hijau, bila telah masak berwarna cokelat  bila
dikeringkan berwarna hitam. Biji bersama kulitnya bila direndam
akan mengeluarkan busa arena kulit biji banyak mengandung
saponin (28%), sehingga dapat digunakan dalam pembuatan sabun,
obat cuci rambut dan berbagai alat kosmetika.

Lingkungan tumbuh Tanaman lerak paling sesuai pada iklim
tropik dengan kelembaban tinggi, berdrainase baik, subur dan
 mengandung banyak humus. Lerak tumbuh pada ketinggian di
bawah 1.500 m di atas permukaan laut, dengan pertumbuhan
paling baik  pada daerah berbukit dataran rendah dengan
ketinggian 0 - 450 m di atas permukaan laut, curah hujan rata-rata
1.250 mm/tahun. Lerak termasuk dalam kelas Dicotyledone,berakar
tunggang dengan perakaran yang kompak. Oleh karena itu tanaman
ini dapat digunakan sebagai pengendali erosi dan penahan angin,
sebagai tanaman pekarangan yang agak jauh dari rumah. Tanaman
 mulai berbuah pada umur 5 - 15 tahun, musim berbuah pada awal
musim hujan dan menghasilkan biji sebanyak 1.000 - 1.500 biji.
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Tanaman lerak mempunyai bentuk daun majemuk, menyirip ganjil
anak daun bentuk lanset (lanceolatus), bentuk ujung daun runcing,
pangkal daun tumpul, tepi rata, dengan panjang 5 - 18 cm, lebar
2,5 - 3,0 cm, bertangkai pendek dan berwarna hijau. Lerak
menghasilkan bunga dan buah yang tumbuh langsung dari kuncup
dorman pada batang utama atau cabang utama. Bunga lerak
berbentuk tandan (racemes), bunga majemuk, mahkota bentuk
periuk (hypanthodium), warna kuning keputihan, mahkota empat
dan kelopak lima (Anonymous, 2012-v).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar
pestisida organik adalah buahnya. Kandungan bahan aktif utama
pada buah rerak adalah saponin (Munarso, J, dkk., 2012).

e. Zat Aktif Pada Buah Lerak

Saponin 28%, senyawa alkaloid, polifenol, senyawa antioksidan
dan golongan flavanoid, juga tannin. Senyawa saponin ini lah
yang digunakan sebagai senyawa anti hama (Anonim, 2012-w).

f. Cara Penggunaan

Mekanisme saponin dalam mengendalikan keong mas adalah
dengan cara mencuci atau melarutkan lendir ditubuhnya, sehingga
kulit keong mas menjadi sensitif terhadap pelukaan dan akhirnya
mati. Namun demikian, penggunaan saponin harus sangat hati-
hati, karena dapat berpengaruh pula terhadap pencucian lendir
ikan seperti lele atau belut yang menimbulkan rentan terhadap
serangan penyakit atau pelukaan. Cara pembuatannya buah/biji
lerak serta etanol 90 %. Buah dan biji dikeringkan, kemudian
ditumbuk halus hingga menjadi serbuk. Larutkan 10 gram serbuk
lerak ke dalam 100 ml etanol 90% (Hidayat, N., 2009).

g. Sasaran Hama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saponin mampu
mengendalikan hama keong mas dan insekta (Munarso, J, dkk.,
2012).
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E. Biji Bahan Sebagai Insektisida Organik

Biji adalah bakal biji (ovulum) dari tumbuhan berbunga yang
telah masak. Biji dapat terlindung oleh organ lain (buah, pada
Angiospermae atau Magnoliophyta) atau tidak (pada
Gymnospermae). Biji adalah bagian tanaman yang terbentuk dari
proses penyerbukan bunga dan berfungsi sebagai bahan
perbanyakan tanaman secara generatif. Biji dalam
perkembangannnya terdiri dari 3 bagian dasar, yang antara lain
embrio, jaringan penyimpan makanan, dan pelindung biji
(Andriyanshah, 2013).

1. Biji Bengkuang

Gambar 39. Biji Bengkuang

(Sumber: https://isroi.com/2010/08/01/tanaman-pestisida-organik-biji-bengkoang-
pachyrhizus-erosus/comment-page-1/) diakses pada 29 April 2016

a. Klasifikiasi Ilmiah Bengkuang

Kerajaan: Plantae

Divisi: Magnoliophyta

Kelas: Magnoliopsida

Ordo: Fabales

Famili: Fabaceae

Genus: Pachyrhizus

Spesies: P. Erosus

(Anonymous, 2010-v)

b. Sentra Produksi

Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah ke
Selatan sampai ke Kostarika. Tanaman pangan ini telah
dibudidayakan di daerah tersebut sejak 1000 SM. Diperkenalkan ke
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Mediterania (Far East) oleh bangsa Perancis melalui Acapulco- Ma-
nila, sampai ke Ambon diakhir abad ke 17 dan sekarang telah
tersebar di daerah tropik lainnya (Setiawati, 2008).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 40. Tanaman Bengkoang

(Sumber: https://www.google.com/search?q=tanaman+bengkuang&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj55_fDtcDMAhXjrKYKHTljAe0Q_AUIByg

B&biw=1366&bih=657#imgrc=B5QSVDfgiJKrsM%3A) diakses pada 29 April
2016.

Bengkuang merupakan tumbuhan terna menjalar dan hidup
menahun. Umbi akar tunggal, kulit luar berwarna krem atau coklat
muda atau coklat tua, berdaging warna putih atau kuning
keputihan. Tumbuhan ini mempunyai umbi banyak dan bentuknya
memanjang. Daun majemuk, beranak daun 3, helaian daun
bercuping menjari atau utuh dengan tepi bergigi; anak daun
lateral berbentuk ketupat tidak simetris sampai membundar telur,
anak daun terminal mengginjal. Pembungaan tandan semu,
berbunga banyak. Bunga berkelopak coklat, mahkota bunga ungu-
biru atau putih. Buah berbentuk polong sedangkan biji berbentuk
pipih persegi berwana hijau-coklat atau coklat tua kemerahan
(Setiawati, 2008).

d. Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama

Serbuk atau tepung biji bengkuang dapat digunakan untuk
melindungi benih tanaman dari serangan hama gudang. Serangga
yang teracuni mati kelaparan yang disebabkan oleh kelumpuhan
alat-alat mulut (Anonymous, 2011-w).

e. Zat Aktif pada Bengkuang

Biji bengkuang mengandung zat-zat seperti rotenone,
pachyrrhizid, pachyrrhizine, saponin, dan lain-lain yang bekerja
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secara sinergis sebagai insektisida dan juga akarisida. (Anonymous,
2011-x)

f. Cara Penggunaan

Biji bengkuang di tumbuk sampai halus, kemudian diayak
dengan menggunakan ayakan halus untuk memperoleh tepung
bengkuang yang siap digunakan untuk apalikasi di lapang. Tepung
bengkuang tersebut ditimbang dan ditempatkan dalam kantong
plastik. Tiap kantong plastik berisi 160 gr tepung bengkuang yang
siap digunakan untuk 10 liter air sebagai pelarut. Penggunaan
tepung biji bengkuang untuk aplikasi dilapang dilakukan dengan
cara merendam tepung tersebut dalam air pelarut sampai lunak,
kemudian tepung bengkuang yang telah lunak tersebut diperas
sampai keluar seluruh cairan berwarna putih, selanjutnya cairan
dimasukkan ke dalam sprayer untuk disemprotkan pada hama
sasaran.  Setiap tanaman disemprot sampai rata dengan volume
semprot 1,25 – 1,5 liter larutan insektisida botani biji bengkuang
per tanaman. Langkah tersebut sudah diujicobakan untuk
mengendalikan hama tanaman lada (Setiawati, 2008).

g. Sasaran Hama

Pengisap buah (Dasybus piperis CHINA) dan pengisap bunga
(Diconocoris hewitti DIST), Spodoptera litura, beberapa jenis serangga
dari ordo Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Lepidoptera dan
Orthoptera. (Setiawati, 2008)

Ulat krop, kutu tanaman, ngengat sutra, kutu daun, kumbang,
kepik daun, ulat kubis, ulat grayak (Anonymous, 2011-y).

2. Biji Jengkol

Gambar 41. Biji Jengkol

(Sumber:http://gubuktani.com/pemanfaatan-jengkol-sebagai-pestisida-nabati/)
diakses pada 29 April 2016
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a. Klasifikasi Ilmiah Jengkol

Kerajaan:Plantae

   Filum:Magnoliophyta

Kelas:Magnoliopsida

    Ordo:Fabales

Famili:Fabaceae

    Genus:Archidendron

Spesies: Archidendron pauciflorum

(Anonymous, 2015-z)

b. Sentra Poduksi

Jengkol termasuk jenis polong polongan, tumbuhan ini banyak
tumbuh di daerah Asia Tenggara. Di Indonesia buah jengkol banyak
penggemarnya, mulai dari Sumatra, Jawa hingga Kalimantan. Daerah
Jambi termasuk daerah penghasil jengkol yang melimpah.
(Anonymous, 2015- aa).

c. Deskripsi Tanaman

\

Gambar 42. Biji Jengkol
(Sumber: https://www.google.com/search?q=biji+mimba&tbm=isch&tbo

=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjq8JCkpcDMAhXlLqYKHeFDCxwQsAQIGw&biw=1366&bih=
657#tbm=isch&q=p ohon+jengkol&imgrc=0HBNIWBsLTjRBM%3A) diaksespada

29 Mei 2016

Jengkol (Archidendron pauciflorum, sinonim: A. jiringa,
Pithecellobium jiringa, dan P. lobatum) atau jering adalah tumbuhan
khas di wilayah Asia Tenggara. Bangsa Barat menyebutnya sebagai
dog fruit. Bijinya digemari di Malaysia (disebut "jering"), Myanmar
(disebut "da nyin thee'"), dan Thailand (disebut "luk-nieng" atau
"luk neang"). Masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai bahan
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pangan. Jengkol termasuk suku polong-polongan (Fabaceae).
Buahnya berupa polong dan bentuknya gepeng berbelit
membentuk spiral, berwarna lembayung tua. Biji buah berkulit ari
tipis dengan warna coklat mengilap. Jengkol dapat menimbulkan
bau tidak sedap pada urin setelah diolah dan diproses oleh
pencernaan, terutama bila dimakan segar sebagai lalap. Jengkol
diketahui dapat mencegah diabetes dan bersifat diuretik dan baik
untuk kesehatan jantung. Tanaman jengkol diperkirakan juga
mempunyai kemampuan menyerap air tanah yang tinggi sehingga
bermanfaat dalam konservasi air di suatu tempat (Anonymous,
2015- ab).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Bagian yang tanaman yang digunakan adalah bagian biji.
(Anonymous, 2015-ac).

e. Zat Aktif pada Jengkol

Jengkol mengandung asam jengkolat (jencolid acid). Asam
jengkolat memiliki struktur molekul yang menyerupai asam amino
sistem unsur sulfur dan molekul tersebut terdapat dalam bentuk
bebas dan sukar larut dalam air, sehingga dalam jumlah tertentu
asam jengkolat dapat membentuk Kristal. Asam amino kaya akan
unsur nitrogen dan unsur sulfur yang akan diubah menjadi gas
amoniak (NH3) dan hydrogen silfida (H2S), sehingga cukup efektif
dalam memberantas hama dan penyakit parasitik. Insektisida jengkol
mengandung unsur hara yang cukup tinggi karena mengandung
nitrogen dan mengandung urea yang berasal dari urine binatang
ternak yaitu sapi, kambing, kerbau, kuda, kelinci, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian, dalam urine kambing terdapat nitrogen
36% dan urea 47%, artinya 2,5 liter urine kambing setara dengan
2kg pupuk urea. Urine binatang ternak juga banyak mengandung
senyawa antara lain adalah air, natrium, klorin, kalium, fosfat,
sulfat, ammonia, dan kretinin. Untuk natrium hingga ammonia
merupakan senyawa garam ionic, baik dalam bentuk Kristal padatan
yang mengendap maupun yang larut dalam air. Cabai yang
digunakan sebagai campuran pestisida organik adalah cabai rawit
besar dan cabai merah besar yang sudah dikeringkan karena
mengandung senyawa yang lebih tinggi. Dalam cabai mengandung
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kalori, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin C,
dan air yang dapat membantu kesuburan tanaman dan menambah
unsure hara lahan pertanian. Di dalam biji cabai juga mengandung
solamine, solamidine, solamargine, steroid, antibiotic, dan capsaicin.
Rasa pedas pada cabai disebabkan oleh zat yang bernama capsaicin
(capsaicin oil), capsaicin tertinggi terdapat pada bagian urat putih
tempat melekatnya biji karena disitulah tempat diproduksinya
capsaicin.

Insektisida jengkol ini memiliki fungsi ganda yaitu selain
sebagai pestisida pembasmi hama, juga dapat berfungsi sebagai
pupuk yang dapat membantu kesuburan tanaman. Insektisida ini
baunya sangat tajam sekali karena berasal dari urine dan jengkol
yang terkenal berbau, sehingga mampu membuat hama menjadi
kabur dan mati. Dengan menggunakan insektisida jengkol ini
maka tidak perlu lagi membeli insektisida anorganik buatan pabrik
agar pendapatan para petani dapat meningkat karena biaya
produksi bisa ditekan.

Pertanian tanaman pangan dan holtikultura dengan sistem
organik tidak saja dapat menekan modal, tetapi produksi dan
produktivitasnya juga meningkat. Bahkan nilai jualnyapun lebih
tinggi daripada menggunakan bahan kimia. Pada sayuran jenis
wortel misalnya, kandungan nutrisi 1 kg wortel organik sama
dengan kandungan nutrisi 3 kg wortel yang bukan organik dan
tentu lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Bila
petani menggunakan pupuk anorganik dan insektisida kimiawi
terus-menerus, mikroorganisme sebagai pengolah tanah akan habis
dan di saat musim kemarau tanah menjadi keras serta pecah-pecah.
Berbeda jika menggunakan pupuk dan insektisida organik,
miokroorganisme terus tersedia dalam tanah sehingga tanah
pertanian tetap gembur. (Anonymous, 2013-ad)

f. Cara Penggunaan

Alat-alat yang dipergunakan adalah:

1. Ember berdiameter 50cm

2. 2 ember berdiameter 25cm

3. Gayung

4. Kain
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5. Penyaring

6. Tanki penyemprot.

Bahan-bahan yang dipergunakan adalah :

1. 1 kg jengkol

2. 1 kg cabai merah

3. liter urine hewan ternak

4. air 10 liter.

Cara pembuatan:

1. Jengkol dan cabai merah ditumbuk halus, kemudian dimasukkan
dalam ember yang berisi 10 liter air. Tutup rapat hingga 14 hari.

2. Urine hewan ternak dimasukkan dalam ember dan diendapkan
selama 14 hari. Urine tersebut dipisah dari larutan jengkol dan
cabai merah.

3. Setelah 14 hari kedua larutan tersebut disaring menggunakan
kain, kemudian dicampur menjadi satu dan pesrtisida jencolid
ini sudah siap untuk digunakan. Cara pemakainnya
menggunakan tanki disemprotkan pada tanaman yanag
terserang hama dan penyakit (Anonymous, 2014- ae).

g. Sasaran Hama

Tikus dan hama seperti umumnya (Anonymous, 2014-af)

3. Biji Mimba

Gambar 43. Biji Mimba

(Sumber: https://www.google.com/search?q=biji+mimba&tbm=isch&tbo
=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjq8JCkpcDMAhXlLqYKHeFDCxwQsAQIGw&biw=1366&bih=

657#imgrc=Ez4380_YqmrAfM%3A) diakses pada 29 April 2016
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a. Klasifikasi Ilmiah Mimba

Kerajaan: Plantae

Divisi: Spermatophyta

    Kelas: Magnoliopsida

Ordo: Rutales

    Familia: Meliaceae

Genus: Azadirachta

    Spesies: Azadirachta indica A.Juss

(Anonymous, 2015-ag).

b. Sentra Produksi

Penyebaran alami tidak jelas karena sudah umum dibudidayakan
di banyak tempat, namun tumbuhan ini diyakini berasal dari area
agak kering di Burma dan India. Tumbuhan ini baru-baru ini
dijumpai di Australia, Amerika Latin dan Amerika Selatan. Mimba
hidup pada rentang suhu dan curah hujan sangat lebar dan tahan
hidup pada daerah iklim musim dengan musim kering yang lama
dengan curah hujan tahunan 450-2250 mm. Banyak dijumpai pada
ketinggian 0- 700 m dpl, tetapi dapat juga tumbuh pada ketinggian
di atas 1500 m dpl apabila suhunya tidak terlalu tinggi. Tumbuhan
ini tidak dapat hidup di daerah dingin atau bersalju. Dapat tumbuh
pada lokasi dengan berbagai tipe tanah tetapi tidak pada daerah
bergaram, tergenang atau tanah liat (Setiawati, 2008).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 44. Tanaman Mimba

(Sumber: https://www.google.com/search?q=tumbuhan+mimba&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhp6iNpcDMAhWl2qYKHXfkCAAQsAQIGw&biw=

1366&bih=6 57#imgrc=h8ilt6MOv5c_5M%3A) di akses pada 29 April 2016
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Pohon ini dapat mencapai tinggi 20 m, batangnya agak
bengkok dan pendek, terasnya berwarna merah dan keras. Tajuk
rapat, berbentuk oval dan besar. Selalu hijau tidak menggugurkan
daun pada musim panas dan kering yang ekstrim. Daunnya majemuk
7- 17 pasang pertangkai, berbentuk lonjong dan bergigi. Daun
sangat pahit dan bijinya mengeluarkan bau seperti bawang putih.
Bunga berbentuk malai dengan panjang 10-30 cm, warna putih
sampai krem. Buah berbentuk elips, berdaging tebal, panjang 1,2-
2 cm, hijau/kuning ketika masak, dengan lapisan tipis kutikula yang
keras, dan daging buah berair (Setiawati, 2008).

d. Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama

Biji yang akan digunakkan sebagai pengendali hama harus
dikeringkan terlebih dahulu sehingga tidak menghasilkan racun
aflatoxin yang dapat mengurangi pengendalian hama dan sangat
beracun pada manusia. Biji nimba dipanen bila buah sudah masak
dan warna buah sudah kuning. Jika buah belum masak penuh maka
kandungan azadirachtinnya masih rendah. Untuk mendapatkan buah
yang bersih dan masak, buah nimba harus dibiarkan hingga rontok
sendiri. Buah nimba yang kotor akan terserang jamur yang
menghasilkan aflatoxin. (Anonymous, 2011-ah).

e. Zat Aktif pada Biji Mimba

Mimba mengandung azadirachtin, meliantriol, salannin, dan
nimbin, di mana kandungan bahan aktif tertinggi terdapat pada
bagian biji (Setiawati, 2008).

f. Cara Penggunaan

Penggunaan Tepung Biji Nimba:

Tepung biji nimba dicampur dengan serbuk gergaji atau tanah liat
kering dengan perbandingan 1:1 dan diletakkan di bagian tanaman
yang terserang penggerek batang padi. Setiap hektar memerlukan
sekitar 6,25 kg tepung biji nimba atau sekitar 12,5 kg campuran biji
nimba dan serbuk gergaji. Pencampuran dengan serbuk gergaji
dimaksudkan agar tidak terjadi keracunan pada tanaman.

Jangan menyemprot padi dengan larutan tepung lembaga biji
nimba pada periode pembunggan karena bulir padi akan kosong.
Disarankan penyemprotan dilakukan 20 – 35 hari sesudah penaburan
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benih dan disemprot lagi pada waktu bunting, tetapi sebelum
penyerbukan. (Anonymous, 2011- ai)

g. Sasaran Hama

Wereng padi punggung putih, Wereng coklat, Wereng hijau,
Ulat tritip, Ulat terowongan daun jeruk, Ulat tanah, Ulat grayak,
Tungau, Kumbang badak, Hama Kebul, Semut, Penggerak batang
pisang, Penggerak batang padi, Lembing, Bubuk beras, Bubuk
jagung. (Anonymous, 2011- aj).

4. Biji Mindi

Gambar 45. Biji Mindi

(Sumber: https://www.google.com/search?q=tumbuhan+mimba&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhp6iNpcDMAhWl2qYKHXfkCAAQsAQIGw&

biw=1366&bih=657#tb m=isch&q=biji+pohon +mindi&imgrc=IPtSR1DJ
ZnRFAM%3A) di akses pada 29 April 2016

a. Klasifikasi Ilmiah Mindi

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Tracheobionta

    Superdivision : Spermatophyta

Division : Magnoliophyta

   Class : Magnoliopsida

      Subclass : Rosidae

  Order : Sapindales

     Family : Meliaceae

 Genus : Melia L.

    Species : Melia azedarach L.

(Anonymous, 2010- ak).
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b. Sentra Produksi

M. azedarach merupakan pohon dengan distribusi luas, yang
mencakup wilayah tropis, subtropis dan iklim sedang, dan
diperkirakan berasal kawasan Asia Selatan (India dan Burma). Spesies
ini ditemukan tumbuh liar di kaki bukit Himalaya di India dan
Pakistan pada ketinggian 700-1000 m, tersebar luas di Cina, hingga
kawasan Malesia, kepulauan Solomon serta Australia bagian utara
dan timur. Di Indonesia, mindi banyak di tanam di daerah Sumatera,
Jawa, Nusa Tenggara dan Papua (Setiawati, 2008).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 46. Tanaman Mindi

(Sumber: http://sigit01.blogspot.co.id/2013/07/bahan-pembuat-pestisida-nabati-
mindi.html) di akses pada 29 April 2016

Pohon berumah dua yang tingginya mencapai 45 m, garis
tengah batang dapat berukuran 60 - 120 cm. Kulit batang berwarna
coklat keabuan, bertekstur halus, berlentisel, semakin tua kulit akan
pecah atau bersisik. Daun majemuk menyirip ganda dua namun
terkadang melingkar atau sebagian daun menyirip ganda tiga,
berhadapan, berlentisel, berbentuk bulat telur hingga jorong,
pangkal daun berbentuk runcing hingga membulat, tepi daun rata
sampai bergerigi. Perbungaan muncul dari bagian aksiler daun-
daun, daun penumpu berbentuk benang, bunga-bunga berwarna
keunguan, berbau harum.  Buah berupa buah batu, berbentuk
jorong-bundar, berwarna kuning kecoklatan ketika ranum,
permukaannya halus, mengandung 5 biji. Biji berbentuk memanjang,
berukuran panjang 3,5 mm, dan lebar 1,6 mm, berwarna coklat.

Tanaman ini berasal dari daerah himalaya (India) dan sekarang
tersebar di seluruh daerah tropis dan subtropis. Tanaman Mindi
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dapat tumbuh setinggi 9 – 15 m. Kayu mindi sering digunakan
sebagai bahan bangunan. Mindi juga sering digunakan sebagai
tanaman pelindung di perkebunan kopi dan teh. Buah yang masak
akan tetap tinggal di pohon selama beberapa bulan. Kandungan
minyak di dalam bijinya sampai 40%. Kandungan minyak ini
mengandung bahan aktif alkaloid yang larut di dalam air. Minyak
mindi mengandung carotinoid dan meliatin. Kandungan bahan
aktif mindi mirip seperti mimba, yaitu: azadirachtin, triol, dan
salanin. Tanaman mindi banyak dimanfaatkan untuk pestisida
organik. (Anonymous, 2013- al)

d. Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama

Bagian tanaman mindi yang dapat digunakan untuk
pengendalian hama adalah daunnya, biji/buahnya, dan kulitnya
(Anonymous, 2010-am).

e. Zat Aktif pada Mindi

Daun, buah dan biji M. azedarach mengandung saponin,
flavonoida dan polifenol. Selain itu daun dan buahnya mengandung
alkaloida (Setiawati, 2008).

f. Cara Penggunaan

M. azedarach dan C. odorata pada dosis 100 g/2,5 kg tanah
menghasilkan penekanan tertinggi terhadap jumlah larva II G.
rostochiensis sebesar 89,25% dan 81,55%, terhadap G. rostochiensis
betina sebesar 60,00% dan 40,00% serta terhadap sista G.
rostochiensis sebesar 69,56% dan 53,62%.

Cara pemanfaatan tanaman ini sebagai pestisida organik dapat
dilakukan dengan:
1. Biji mindi dikupas / daun dimba ditumbuk lalu direndam dalam

air dengan konsentrasi 25-50 gram/l selama 24 jam.

2. Larutan yang dihasilkan disaring agar didapatkan larutan yang
siap diaplikasikan.

3. Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan.

4. Kulit buah dan kulit batang dapat digunakan sebagai mulsa
(dikeringkan) (Setiawati, 2008).



61Bahan Nabati Pembuatan Insektisida Organik

g. Sasaran Hama

1. Aphis Aphis citri

2. Nematoda sista kuning

3. Plutella xylostella

4. Crocidolomia pavonana

5. Ulat grayak Spodoptera spp, Spodoptera eridania

6. Ngengat umbi kentang Phtorimaea operculella

7. Penggerek jagung asia Ostrinia furnacalis

8. Apis kobis Brevicoryne brassica

9. Kupu-kupu putih kobis Pieris brassicae

10. Ulat jarak Spodoptera littoralis

11. Hama daun jeruk Phyllocnistis citrella

12. Kutu Psyllid jeruk Diaphorina citri

13. Kutu sisik jeruk Panonychus citri

14. Ngengat punggung berlian Plutella xylostella

15. Kumbang Epilachna varivestis

16. Belalang berpindah Locusta migratoria

17. Wereng padi hijau Nephotettix virescens

18. Penggerek batang padi Tryporyza incertulas

19. Ulat kuncung tembakau Helicoverpa virescens

20. Wereng punggung utih Sogatella furcifera

21. Hama gudang Ephestia cautella, Rhizopertha domonica

(Anonymous, 2010-an)

5. Biji Srikaya

Gambar 47. Biji Srikaya

(Sumber: https://www.google.com/search?q=biji+mimba&tbm= isch&tbo=
u&source =univ&sa=X&ved) di akses pada 29 April 2016
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a. Klasifikiasi Ilmiah Srikaya

Kingdom: Plantae (Tumbuhan)

     Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

         Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

             Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

                 Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

                     Sub Kelas: Magnoliidae

                         Ordo: Magnoliales

                             Famili: Annonaceae

                                 Genus: Annona

                                     Spesies: Annona squamosa L.

(Anonymous, 2012-ao).

b. Sentra Produksi

Tanaman ini berasal dari daerah tropis. Tanaman banyak
ditemukan di dataran rendah hingga ketinggian kurang lebih 800
m dpl, dan banyak dibudidayakan di ladang serta di halaman
rumah (Setiawati, 2008).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 48. Tanaman Srikaya

(Sumber: http://risky-pertanian.blogspot.co.id/2015/01/normal-0-false-false-false-
in-x-none-x_13.html) di akses pada 29 April 2016.

Srikaya  banyak terdapat di Indonesia. Tanaman ini berasal dari
Amerika tropis, Amerika Tengah, dan Karibia. Famili Annonaceae
memiliki lebih dari 90 spesies dan lebih kurang 8–10 jenis buahnya
enak dimakan. Tinggi tanaman srikaya, sirsak, dan mulwa sekitar  4
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m. Tanaman ini dapat tumbuh di semua jenis tanah asalkan
mendapat air yang cukup dan tidak sampai tergenang air.Tumbuhan
perdu, berumur panjang (perenial), tinggi 2-5 m. Akar tunggang.
Batang berkayu, silindris, tegak, warna keabu-abuan, kulit tipis,
permukaan kasar, percabangan simpodial, arah cabang miring ke
atas. Daun tunggal, bertangkai pendek, tersusun berseling
(alternate), warna hijau, bentuk memanjang (oblongus), panjang
6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm, helaian daun tipis kaku, ujung dan
pangkal runcing, tepi rata, pertulangan menyirip (pinnate),
permukaan halus Bunga tunggal, muncul di ketiak daun dan ujung
batang, bertangkai, kelopak tebal berwarna hijau kekuningan
Buah semu, bulat mengerucut, warna hijau berbedak putih, 5-10
cm, permukaan buah benjol-benjol, dengan biji berbentuk kepingan
kecil berwarna hitam mengkilat, berbuah setelah berumur 3-5
tahun, dan  perbanyakan melalui generatif atau biji (Anonymous,
2011-ap).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Bagian tanaman srikaya yang dapat digunakan sebagai
insektisida adalah biji, daun, akar, dan buahnya yang belum masak.
Biji tanaman tersebut lebih beracun daripada daunnya (Anony-
mous, 2011-aq).

e. Zat Aktif pada Srikaya

Kandungan kimia yang terkandung dalam srikaya antara lain
asetogenin, squamocin, bullatacin, annonacin, resin, dan
neoannonacin (Setiawati, 2008).

f. Cara Penggunaan

1. Tumbuk hingga halus 15 -25 gr biji srikaya

2. Rendam dalam 1 liter air, 1gr deterjen , tambahkan sekitar ½ liter
air cucian beras, aduk rata dan biarkan 1 malam, kemudian
saring dan siap disemprotkan ketanaman (Anonymous, 2015-ar).

g. Sasaran Hama

Kutu daun,wereng, ulat daun kubis, ulat krop kubis, belalang,
dan lalat. (Anonymous, 2015-as).
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F.  Akar Bahan Sebagai Insektisida Organik

Akar ialah salah satu bagian tumbuhan dan tumbuhnya di
dalam tanah. Pada umumnya akar berada di dalam tanah. Akar
mempunyai warna yang biasanya putih atau kuning. Bentuk akar
pada tumbuhan sebagian besar meruncing pada bagian ujungnya.
Bentuk runcing pada akar tersebut dapat memudahkan akar untuk
menembus tanah. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki
fungsi utama yaitu guna menghisap air dan garam mineral dari
dalam tanah. Air dan mineral tersebut digunakan oleh tumbuhan
untuk tumbuh. Akar mempunyai struktur luar yang terdiri dari
daerah pertumbuhan akar, tudung akar, serta bulu akar. Bagian-
bagian akar yang paling dalam dapat untuk diamati dengan cara
memotong akar tersebut secara melintang (Anonymous, 2015-at).

1. Akar Tuba

Gambar 49. Akar Tuba

(Sumber: https://www.google.com/search?q=akar+tuba&biw= 1366&bih=
657&tbm= isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved= 0ahUKEwiE4PLT397 MAhXLP
I8KHVPFAdwQsA QIGg#imgrc=ZguLAI45SO8q3M%3A) di akses pada 16 Mei

2016.

a. Klasifikiasi Ilmiah Tuba

Kingdom: Plantae

Divisi: Magnoliophyta

   Kelas: Magnoliopsida

       Ordo: Fabales

           Famili: Fabaceae

              Genus: Derris

                   Spesies: D. elliptica

(Anonymous, 2013-au).
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b. Sentra Produksi

Derris ditemukan tumbuh secara liar mulai dari India sampai ke
Irian Jaya, sedangkan di Afrika dan Amerika tropis telah
dibudidayakan. Di Indonesia, derris terdapat hampir di seluruh
wilayah nusantara (Setiawati, 2008-av).

c. Deskripsi Tanaman

Gambar 50. Tanaman Tuba

(Sumber: https://www.google.com/search?q=tanaman+tuba& source=lnms&
tbm= isch&sa=X&ved=0ahUKE wjwhsaX5N7MAhXKQY8K HScoAtQQ_AUI

BygB&biw=1366&bih=657#imgrc) di akses pada 16 Mei 2016.

Tuba merupakan tumbuhan merambat yang membelit dengan
tinggi 15 meter. Batangnya sebesar jari-jari tangan, tetapi ulet tidak
dapat diputuskan. Ranting tua berwarna coklat, dengan lentisel,
yang berbentuk jerawat. Dahan berwarna merah gelap. Bunga
zygomorf, agak perigin, relatif besar dan dengan penampilan yang
khas. Tandan bunga dengan sumbu yang berambut rapat, tangkai
dan anak tangkai 12-26 panjangnya, bunga tiga-tiga pada ujung
cabang samping.  Daun kelopak biasanya 5, sebagian bersatu
menjadi tabung. Tumbuhan ini mempunyai akar tunggang
(Setiawati, 2008-aw).

d. Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama

Bagian tanaman yang digunakan adalah akar (Anonymous,
2013-ax).

e. Zat Aktif pada Tuba

Bahan kimia yang terkandung dalam dalam derris adalah
rotenon, deguelin, elliptone, dan toxicarol (Setiawati, 2008-ay).
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f. Sasaran Hama

Ulat pemakan daun, kutudaun, kutukebul, keong mas, dan
tungau (Setiawati, 2008-az).

g. Cara Penggunaan

Cara Membuat :

1. Akar tuba dihancurkan terlebih dahulu

2. Kemudian direndam dalam 20 liter air.

3. Rendaman dibiarkan selama 3 hari

4. kemudian disaring  dan ditambahkan sabun/deterjen

5. Diaduk rata.

Cara Penggunaan :

- Disemprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada
pagi atau sore hari

(Anonymous,20-15)
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67

A. Jenis Daun Tanaman
1. Bandotan (Ageratum conyzoides Linn)

Gambar 51. Daun Bandotan
(Sumber: http://www.4.bp.blogspot.com/-P8vLLkJfuiU/UMk6Br7mZVI/ AAAAA
AAAAFs/ qPNDfcRu6WU/s1600/bandotan.jpg) di akses pada 13 Maret 2016

Herba, 1 tahun, tinggi 10-120 cm. Batang , tegak atau terbaring.
Daun, tunggal, bulat telur, ujung runcing, pangkal tumpul, tepi
beringgit, panjang 3-4 cm, lebar 1-2,5 cm, pertulangan menyirip,
tangkai pendek, hijau. Bunga, ma jemuk, di ketiak daun, bongkol
menyatu menjadi karangan, bentuk malai rata, panjang 6-8 mm,
tangkai berambut, kelopak 5 berbulu, hijau, mahkola bentuk
lonceng, putih atau ungu. Buah, padi, bulat panjang, berseglima,
gundul atau berambut jarang, hitam. Bici, kecil, hitam. Akar,
tunggang, putih kotor. Kandungan kimia yang terkandung dalam
babadotan adalah saponin, flavanoid, polifenol, kumarine,

CARA PEMBUATAN INSEKTISIDA ORGANIK

Bab II
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eugenol 5%, HCN dan minyak atsiri. Bagian tanaman yang
digunakanadalah daun. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
yang menjadi sasarann adalah serangga secara umum.

a. Cara Membuat Insektisida dari Bandotan

Rajang 1/2 daun babadotan, rendam dalam 1 liter air selama 24
jam. Saring. Tambahkan 1 gram deterjen atau sabun. Aduk hingga
rata. Semprotkan keseluruh bagian tanaman yang terserang pada
pagi dan sore hari

b. Mekanisme Membunuh Hama

Cara kerja dari insektisida organik ini dengan cara sebagai
penolak (repellent) dan  menghambat perkembangan serangga.
Kandungan eugenol dalam tanaman bandotan berperan dalam
menghambat pertumbuhan serangga, flavonoid dapat bekerja
sebagai inhibitor kuat pernapasan dan  menghambat reaksi oksidasi.
Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan CO2 yang
melebihi O2. (Robinson dalam Sihaya, 2012), dan saponin apabila
ikut dikonsumsi serangga maka dapat mengurangi kerja enzim
pencernaan dan juga bisa menghambat penyerapan makanan (Nova,
2014).

2. Daun Brotowali (Tinospora crispa L. Miers)

Gambar 52. Daun Brotowali

 (Sumber: http://1.bp.blogspot.com/18G6FPTEt5E/TwE97vYzq0I/AAAAAAA
AAOY/X8XNOvpa2M/s400/Khasiat-Brotowali.jpg) di akses pada 15 Maret 2016

Brotowali merupakan tanaman perdu pemanjat yang tingginya
mencapai 2,5 m. Batang tanaman ini berduri semu yang lunak
serupa bintil-bintil. Daun tunggalnya bertangkai, berbentuk mirip
jantung atau agak membulat dan berujung lancip. Bunganya
berukuran kecil, berwarna hijau dan bertandan semu. Buah
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brotowali berbentuk dalam tandan dan berwarna merah muda.
Tanaman yang diduga berasal dari Asia Tenggara ini dapat ditemui
liar di hutan atau ladang, namun karena khasiatnya penduduk
Indonesia banyak yang menanamnya di pekarangan rumah.
Perbanyakan dapat dilakukan dengan stek batang. Batang yang
dipilih sudah agak tua. Selanjutnya, batang ditanam di tempat
khusus terlebih dahulu agar membentuk akar sebelum ditanam di
lahan.

a. Cara Membuat Insektisida dari Daun Brotowali

Daun brotowali efektif digunakan pada larva daun kubis. Daun
yang digunakan adalah daun yang sudah agak tua, karena
kandungan airnya lebih rendah, sementara kandungan bahan
aktifnya lebih banyak dibandingkan dengan daun yang muda.
Daun yang akan digunakan terlebih dahulu dikering-anginkan di
bawah sinar matahari atau  dikeringkan dengan oven. Selanjutnya
daun yang sudah kering direbus dengan air. Perbandingannya satu
bagian daun dicampur dengan 5 bagian air, direbus hingga
panasnya 40 oCelcius atau suam-suam kuku, jangan sampai airnya
mendidih karena akan merusak bahan aktif yang terkandung dalam
daun. Jika akan disemprotkan ke tanaman ekstrak tersebut dapat
dicampur dengan sekitar setengah sendok teh detergen. Penambahan
detergen dilakukan untuk menambah daya rekat pada tanaman
sehingga ekstrak tidak mudah menguap dan bisa bertahan lebih
lama. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, penyemprotan dapat
dilakukan seefektif mungkin.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Daun brotowali dapat digunakan sebagai insektisida organik
karena mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, dan alkaloid.
Senyawa alkaloid dan terpenoid sangat berpotensi sebagai
penghambat makan dan bersifat toksik sehingga dapat
menyebabkan serangga mati. Senyawa alkaloid dapat menghambat
proses larva menjadi pupa. Kelompok flavonoid yang bersifat
insektisida alam yang kuat adalah isoflavon. Isoflavon memiliki efek
pada reproduksi, yaitu antifertilitas. Senyawa flavonoid yang lain
bekerja sebagai insektisida ialah rotenon. Rotenoid merupakan
racun penghambat metabolisme dan sistem saraf yang bekerja



Cara Membuat Insektisida Organik70

perlahan. Serangga yang mati diakibatkan karena kelaparan akibat
kelumpuhan pada alat mulutnya.

3. Daun Cengkeh (Syzygium aromaticum L. Merr.)

Gambar 53. Daun Cengkeh

(Sumber:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/
Cengkeh_Sei._Bungin_Labuhan_Baru.JPG) di akses pada 28 Pebruari 2016

Pohon cengkeh merupakan tanaman tahunan yang dapat
tumbuh dengan tinggi 10-20 m. Mempunyai daun berbentuk
lonjong yang berbunga pada pucuk-pucuknya. Tangkai buah pada
awalnya berwarna hijau dan berwarna merah jika bunga sudah
mekar. Cengkeh termasuk tanaman perdu yang dapat memiliki
batang pohon besar dan berkayu keras, serta mampu hidup puluhan
bahkan sampai ratusan tahun dapat mencapai 20-30 meter dan
cabang-cabangnya cukup lebat. Daun cengkeh berwarna hijau
berbentuk bulat telur memanjang dengan bagian ujung dan
pangkalnya menyudut. Daun cengkeh tidak termasuk daun lengkap
karena tidak memiliki upih ata pelepah daun (vagina), tetapi
hanya memiliki tangkai daun (petiolus). Daunnya berbentuk lonjong
dan berbunga pada bagian ujungnya, termasuk daun majemuk
karena dalam satu ibu tangkai terdapat lebih dari satu helai daun.

a. Cara Membuat Insektisida dari Serasah Daun Cengkeh

Cara membuat insektisida dari serasah daun cengkeh ialah
dengan cara mengambil daun cengkeh dari lapangan, kemudian
dicuci dengan air bersih. Ditimbang dengan berat 200 gram. Daun
cengkeh tersebut selanjutnya diblender. Daun cengkeh yang telah
diblender dicampur dengan air sebanyak 1 liter, dan dimasukkan ke
dalam ember, direndam selama 24 jam. Setelah 24 jam larutan
disaring dengan kain halus, seperti sifon. Larutan hasil saringan



71Cara Membuat Insektisida Organik

telah siap digunakan (Hadisoeganda dan Suryaningsih, 2004).
Larutan cengkeh yang telah diperoleh, dapat diaplikasikan di
lapangan. Dimana dosis aplikasi larutan cengkeh yaitu 200 g/l air.
Sebelum aplikasi ke dalam larutan ditambahkan tepung kanji sebagai
bahan perata. Aplikasi pestisida organik ini dilakukan 3 hari sekali
atau 6 hari sekali. Aplikasi larutan cengkeh dilakukan dengan
menggunakan sprayer dengan cara disemprotkan ke tanaman pada
sore hari.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Kandungan minyak atsiri dalam cengkeh menjadikan cengkeh
dapat digunakan sebagai insektisida organik. Minyak atsiri secara
garis besar mempunyai 3 sifat, yaitu (1) merupakan senyawa organik,
(2) merupakan senyawa yang mudah menguap, dan (3) berasal dari
tumbuhan. Didasari oleh banyaknya tumbuhan yang memiliki khasiat
insektisida maka penggalian potensi tanaman sebagai sumber
insektisida botani sebagai alternatif pengendalian ulat bulu perlu
untuk dilakukan. Minyak atsiri cengkeh mengandung senyawa
volatil oil seperti eugenol, eugenol asetat dan metil eugenol.
Eugenol adalah komponen utama penyusun minyak atsiri, dimana
senyawa-senyawa dalam daun cengkeh yang berperan aktif didalam
menghambat pertumbuhan ulat bulu adalah senyawa eugenol dan
eugenol asetat (Gunther,1990).

4.  Daun Kenikir (Cosmos caudatus Kunth.)

Gambar 54. Daun Kenikir

(Sumber: http://ardra.biz/sain-teknologi/bio-teknologi/pestisida-nabati-untuk-
hama-dan-penyakit-tanaman/di akses pada 14 Maret 2016



Cara Membuat Insektisida Organik72

Kenikir merupakan tanaman perdu dengan tinggi 75-100 cm
dan berbau khas. Batang tegak, segiempat, beratur membujur,
bercabang banyak, beruas berwarna hijau keunguan. Daunnya
majemuk,bersilang berhadapan berhadapan, berbagi menyirip, ujung
runcing, tepi rata, panjang 15-25 cm, berwarna hijau, mengandung
flavonoid, minyak atsiri, dan alkaloid. Bunga majemuk, bentuk
bongkol, di ujung batang, tangkai panjang ± 25 cm, mahkota
terdiri dari 8 daun mahkota, panjang ± 1 cm, merah, benang sari
bentuk tabung, kepala sari coklat kehitaman, putik berambut, hijau
kekuningan, merah. Buahnya keras, bentuk jarum, ujung berambut,
masih muda berwarna hijau setelah tua coklat. Biji keras, kecil,
bentuk jarum, panjang ± 1 cm, berwarna hitam. Akar tunggang
dan berwarna putih.

a. Cara Membuat Insektisida Organik dari Bahan Daun Kenikir

Daun kenikir dicuci sampai bersih dan dibilas dengan air.
Kemudian daun tersebut  ditimbang sebanyak 300 g. Selanjutnya
daun diblender dan direndam dalam 500 mL air selama 24 jam.
Setelah itu disaring dengan menggunakan saringan. Hasil saringan
ditampung dalam wadah botol dan siap digunakan dengan
menyemprotkannya pada tanaman (Rahayu, 2012).

b. Mekanisme Membunuh Hama

Daun kenikir mengandung minyak atsiri flavonoid, dan alka-
loid yang bersifat toksin. Sejalan dengan itu, Martosuponodalam
Rahayu (2012) menyatakan bahwa daun kenikir mengandung
minyak atsiri sebanyak 8,7 % serta kandungan alkaloid berkisar 80
%. Senyawa alkaloid yang terkandung dalam cairan perasan tersebut
diduga dapat mengganggu proses makan, menghambat
pertumbuhan larva menjadi pupa, mempengaruhi syaraf dan otot
sehingga gerakan larva menjadi lamban dan aktivitas makannya
menjadi menurun (Departemen Pertanian dalam Rahayu, 2012).
Flavonoid dapat bekerja sebagai kuat pernapasan dan  menghambat
reaksi oksidasi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan
CO2 yang melebihi O2 (Robinson dalam Sihaya, 2012).
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5. Daun Kemangi (Ocymum basilicum)

Gambar 55. Daun Kemangi

(Sumber: http://www.manfaatnyasehat.com/) di akses pada 10 April 2016

Kemangi merupakan tanaman semak semusim dengan tinggi
antara 80-100 cm. Batang bercabang banyak, berkayu segiempat,
berbulu berwarna hijau muda. Tanaman ini ditemukan di seluruh
pulau Jawa dari daratan rendah hingga kurang lebih 450 m di atas
permukaan laut, bahkan dibudidayakan hingga 1100 m. Selain di
pulau Jawa, jenis ini telah ditanam hampir di seluruh Nusantara.
Tumbuh pada tepi-tepi ladang, pada sawah-sawah kering dan
dalam hutan-hutan jati seringkali disemaikan di kebun-kebun dan
pekarangan rumah. Daun tunggal bulat lancip, tepi bergerigi,
panjang daun 4-5 cm dan lebar 6-30 mm. Kemangi tidak menuntut
syarat tumbuh yang rumit. Dapat dikatakan semua wilayah di
Indonesia bisa ditanami kemangi. Kemangi juga toleran terhadap
cuaca panas maupun dingin. Perbedaan iklim hanya mengakibatkan
penampilan tanaman sedikit berbeda. Kemangi yang ditanam di
daerah dingin daunnya lebih lebar dan lebih hijau, sedang kemangi
yang di tanam di daerah panas daunnya kecil, tipis dan berwarna
hijau pucat.

a. Cara Membuat Insektisida dari Kemangi

Cara membuat insektisida dari daun kemangi adalah menyiapkan
daun kemangi segar, keringkan. Setelah kering direbus dengan air
panas sampai mendidih, lalu didinginkan dan disaring. Hasil saringan
dapat diaplikasikan sebagai insektisida organik. Cara lainnya,
mengaplikasikan daun kemangi sebanyak 100 gram dengan bahan-
bahan lainnya, seperti tembakau sebanyak 100 gram, kenikir 100
gram, pandan 100 gram, cabai rawit 100 gram, kunyit 100 gram,
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bawang putih 100 gram, aquadestilata 1 liter, dekomposer
(mikroorganisme pengurai) sebanyak 1-2 cc dan gula pasir sebanyak
2 sdm.

Cara membuatnya, semua bahan dihaluskan menggunakan
blender dan ditambah 1 liter aquadestilata (air suling). Lalu,
masukkan bahan ke dalam botol yang steril. Setelah itu tambahkan
2 sdm gula pasir, tambahkan juga dekomposer 1-2 cc, tutup dan
biarkan selama 1 minggu agar terjadi fermentasi. Setelah 1 minggu
disaring dan digunakan sebagai insektisida. Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) yang menjadi sasaran adalah hama kutu dan ulat.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Kandungan tannin dan eugenol dalam kemangi menjadikan
kemangi dapat digunakan sebagai insektisida alami. Tanin ini
berfungsi menjadi pertahanan tanaman lewat cara mencegah
serangga untuk mencerna makanan. Serangga yang memakan
tanaman yang mempunyai kadar tanin tinggi akan mendapatkan
sedikit makanan, sehingga lama kelamaan akan terjadi lambatnya
pertumbuhan (Nova, 2014). Eugenol adalah komponen utama
penyusun minyak atsiri, dimana senyawa-senyawa dalam kemangi
yang berperan aktif didalam menghambat pertumbuhan ulat bulu
adalah senyawa eugenol dan eugenol asetat.

6. Daun Mimba (Azadirachta indica A. Juss)

Gambar 56. Daun Mimba

(Sumber: http://hanjinspa.com/wp-content/uploads/2013/06/Variety-of-Mimba-
leaves-for-Beauty-Benefits.jpg) di akses pada 16 Maret 2016

Pohon ini dapat mencapai tinggi 20 m, batangnya agak
bengkok dan pendek, terasnya berwarna merah dan keras. Tajuk
rapat, berbentuk oval dan besar. Selalu hijau tidak menggugurkan
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daun pada musim panas dan kering yang ekstrim. Daunnya majemuk
7-17 pasang pertangkai, berbentuk lonjong dan bergigi. Daun
sangat pahit dan bijinya mengeluarkan bau seperti bawang putih.
Bunga berbentuk malai dengan panjang 10-30 cm, warna putih
sampai krem. Buah berbentuk elips, berdaging tebal, panjang 1,2-
2 cm, hijau/kuning ketika masak, dengan l apisan tipis kutikula
yang keras, dan daging buah berair. Mimba mengandung
azadirachtin, meliantriol, salannin, dan nimbin, di mana kandungan
bahan aktif tertinggi terdapat pada bagian biji. OPT yang menjadi
sasaran adalah OPT secara umum.

a. Cara Membuat Insektisida dari Mimba

Rajang 1-2 kg daun mimba. Masukkan dalam ember, tambahkan
2 – 4 liter air. Tutup dengan kain biarkan selama 3 hari, saring.
Tambahkan ke dalam 1 liter larutan dengan 9 liter air. Masukkan
100 sabun. Aduk hingga rata. Semprotkan ke seluruh bagian
tanaman yang terserang. Untuk 0,4 ha dibutuhkan 10- 12 kg daun
mimba.

b. Mekanisme Membunuh Serangga

Pestisida yang dibuat dari tumbuhan dapat memengaruhi
reproduksi dan perilaku, dapat berperan sebagai penolak, penarik,
antifeedant, dan menghambat perkembangan serangga, baik
sebagai racun perut maupun racun kontak.

7.  Daun Selasih (Ocimum basillicum)

Gambar 57. Daun Selasih

(Sumber: http://www.jurnaltanamanhias.net/) di akses pada 20 Maret 2016

Pohon selasih banyak ditemukan di daerah tropis seperti Asia
Tenggara, subtropis dan daerah yang beriklim hangat, termasuk ke
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dalam tumbuhan aromati berumur pendek. Tinggi pohonnya bisa
mencapai 1 m. Batang membentuk quadrangular atau bersegi
empat, dengan tebal sekitar 6 mm. Cabangnya banyak, halus atau
berbulu ketika muda , berwarna hijau muda hingga ungu tua.
Daunnya berwarba hijau muda hingga keunguan, halus hingga
sedikit berbulu. Daunnya tunggal tumbuh berhadapan, bentuknya
bulat telur hingga elips agak meruncing di bagian ujung dengan
panjang sekitar 5 cm.

a. Cara Membuat Insektisida dari Daun Selasih

Insektisida dari daun selasih dapat dibuat dengan cara merajang
50 gram daun selasih menjadi kecil-kecil. Kemudian merendamnya
dalam 2-3 liter air selama 24 jam, saring dan menambahkan 8-12 ml
liter detergen atau sabun, aduk hingga rata. Penggunaannya dengan
cara menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang
pada pagi atau sore hari. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
yang menjadi sasaran adalah berbagai jenis ulat, lalat buah, tungau,
kumbang dan cendawan.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Daun selasih mengandung senyawa eugenol, serta penyusun
minyak atsiri, yaitu flavonoid dan tannin. Eugenol adalah komponen
utama penyusun minyak atsiri, dimana senyawa-senyawa dalam
daun selasih yang berperan aktif didalam menghambat
pertumbuhan ulat bulu adalah senyawa eugenol dan eugenol
asetat. Flavonoid dapat bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan
dan  menghambat reaksi oksidasi. Hal ini akan menyebabkan
terjadinya peningkatan CO2 yang melebihi O2 (Robinson dalam
Sihaya, 2012). Tanin ini berfungsi menjadi pertahanan tanaman
lewat cara mencegah serangga untuk mencerna makanan. Serangga
yang memakan tanaman yang mempunyai kadar tanin tinggi akan
terhambat nafsu makannya, sehingga lama kelamaan akan terjadi
lambatnya pertumbuhan (Nova, 2014).
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8. Daun Serai (Cymbopogon citratus)

Gambar 58. Daun Serai
(Sumber:http://4.bp.blogspot.com/_LI20iydaNdc/TOA2XiQ1vEI/AAAAAAAADAg/

lptpBG—3JY/s1600/lemongrass.jpg) di akses pada 21 Maret 2016

Serai adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang
digunakan sebagai bumbu dapur. Batang tanaman serai
bergerombol dan berumbi, serta lunak dan berongga. Isi batangnya
merupakan pelepah umbi untuk pucuk dan berwarna putih
kekuningan. Tanaman serai memiliki batang yang bersifat kaku dan
mudah patah. Daun tanaman serai berwarna hijau tidak bertangkai.
Daunnya kesat, panjang, dan runcinghampir menyerupai daun
ilalang, memiliki tepi yang kasar dan tajam, panjang daunnya
sekitar 50-100 cm, sedangkan lebarnya  kira-kira 2 cm. Daging daun
tipis, serta permukaan dan bagian bawah daunnya berbulu halus.
Serai memerlukan iklim panas lembap dengan intensitas cahaya
matahari yang kuat dan curah hujan yang tidak berlebihan, serta
tanahnya jenis lempung yang berpasir.

a. Cara Membuat Insektisida dari Serai

Serai dapat digunakan sebagai insektisida alami melalui proses
fermentasi. Langkah sederhana membuat insektisida alami dari dari
serai dapat dimulai dengan menghaluskan (tumbuk, blender) bagian
daun dan batang. Setelah seluruh bagian benar-benar halus,
dilanjutkan dengan merendam dalam air bersih dengan
perbandingan 2 ons/200 gram bahan : 10 liter air. Perendaman
dilakukan selama 24 jam. Sebelum aplikasi sebaiknya endapan
disaring terlebih dahulu. Aplikasi untuk tanaman dilakukan dengan
cara penyemprotan (eugenol minyak atsiri).
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b. Mekanisme Membunuh Hama

Serai dapat digunakan sebagai insektisida alami karena
mengandung senyawa kimia eugenol dan minyak atsiri. Minyak
atsiri mengandung senyawa volatil oil seperti eugenol. Eugenol
adalah komponen utama penyusun minyak atsiri, dimana senyawa-
senyawa dalam serai yang berperan aktif didalam menghambat
pertumbuhan ulat bulu adalah senyawa eugenol dan eugenol
asetat.

9. Daun Sirsak (Annona muricata, Linn. )

Gambar 59. Daun Sirsak

(Sumber:http://obattradisionalkankerhati.net/wp-content/uploads/2012/04/daun-
sirsak.jpg) di akses pada 26 Maret 2016

Sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8
meter. Batang coklat berkayu, bulat bercabang, mempunyai daun
berbentuk lanset atau telur, ujung runcing, tepi rata, pangkal
meruncing, pertulangan menyirip panjang tangkai 5 mm, hijau
kekuningan. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun
kelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak
berambut. Buahnya bukanlah buah sejati, yang dinamakan buah
sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (buah agregat) dengan
biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar
buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Akar
berwarna coklat muda dengan perakaran tunggang. Habitat dan
penyebaran tanaman sirsak tersebar luas di Indonesia. daun sirsak
mengandung senyawa acetogenin, minyak esensial, reticuline,
loreximine, coclaurine, annomurine, higenamine.
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a. Cara Membuat Insektisida Organik dari Bahan Daun Sirsak

Kekayaan alam lain yang dapat dijadikan insektisida organik
adalah daun sirsak. Caranya  dengan menumbuk halus segenggam
daun sirsak, segenggam jeringau dan 20 siung bawang putih.
Rendam bahan-bahan tersebut dengan 20 liter air yang telah
ditambahkan 20 gram deterjen selama 2 hari. Saring larutan tersebut
dengan kain dan arutan tersebut siap digunakan (Alimin, 2013).

b. Mekanisme Membunuh Hama

Daun sirsak mengandung senyawa acetogenin, antara lain
asimisin, bulatacin dan squamosin. Pada konsentrasi tinggi, senyawa
acetogenin memiliki keistimewaan sebagai anti feedent. Dalam hal
ini, serangga hamatidak lagi bergairah untuk melahap bagian
tanaman yang disukainya. Sedangkan pada konsentrasi rendah,
bersifat racun perut yang bisa mengakibatkan serangga mati
(Kurniadhi dalam Jayanti, 2016).

10. Daun Srikaya (Annona squamosa)

Gambar 60. Daun Srikaya

(Sumber:http://farm4.staticflickr.com/3498/3932737155_e42d55fe6a.jpg) di
akses pada 24 Maret 2016

Srikaya merupakan pohon atau perdu, tinggi ± 7 m. Batang,
berkayu, bulat, bercabang, dan coklat kotor. Daun tunggal, bulat
telur atau lanset, ujung tumpul, pangkal meruncing, tepi rata,
panjang 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm, pertulangan menyirip, hijau
keputih-putihan, hijau. Bunga tunggal, bentuk lonceng, kelopak
segi tiga, kecil, benang sari banyak, putih, tangkai sari
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panjang,kepala putik menyatu, bakal buah banyak dan mudah
rontok, mahkota berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, putih
kekuningan. Buah, buni, majemuk, bulat, berbongkol-bongkol,
diameter 5-10 cm, dilapisi lilin, hijau. Biji, bulat telur, hitam. Akar,
tunggang, bulat, kecoklatan. Kandungan kimia yang terkandung
dalam tanaman ini antara lain asetogenin, squamocin, bullatacin,
annonacin dan neoannonacin. Bagian tanaman yang
digunakanadalah daun dan biji.

a. Cara Membuat Insektisida dari Srikaya

1. Insektisida dari bagian daun

Didihkan 500 gram daun srikaya dalam 2 liter air sampai tersisa
½ liter, saring. Tambahkan larutan dengan 10 – 15 air.
Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada
pagi hari. OPT yang menjadi sasaran diantaranya adalah kutu
daun,wereng, ulat daun kubis, ulat krop kubis, belalang dan
lalat.

2. Insektisida dari bagian biji

Hancurkan 500 gram biji srikaya. Masukkan ke dalam 2 liter air,
biarkan selama 1-2 hari, saring. Semprotkan ke seluruh bagian
tanaman yang terserang pada pagi atau sore hari. OPT yang
menjadi sasaran adalah semut, kutu daun.

b. Mekanisme Membunuh Serangga

Senyawa kimia yang terkadung dalam srikaya dapat bersifat
sebagai racun kontak, penolak (repellent) dan penghambat makan
(antifeedant).

11. Daun Pacar Cina (Aglaia odorata Lour.)

Gambar 61. Daun Pacar Cina

(Sumber:http://www.iptek.net.id/ind/pd_tanobat/gambar/pacar_cina.jpg) di akses
pada 26 Maret 2016
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Pacar cina merupakan tanaman perdu, tinggi 2 - 6 m, batang be
rkayu, bercabang banyak, tangkai berbintik-bintik hitam. Daun
majemuk menyirip ganjil yang tumbuh berseling, anak daun 3 - 5.
Anak daun bertangkai pendek, bentuk bundar telur sungsang,
panjang 3 - 6 cm, lebar 1 - 3,5 cm, ujung runcing, pangkal meruncing,
tepi rata, permukaan licin mengilap terutama daun muda. Bunga
dalam malai rapat, panjangnya 5-16 cm, warna kuning, dan harum.
Buah buni, bulat lonjong, warnanya merah,panjang 6-7 mm,dengan
ruang 1-3, biji berjumlah 1-3 buah. Pacar cina mengandung alkaloida,
saponin, flavonoida, tanin, serta minyak atsiri. Bagian tanaman yang
digunakan adalah daun. OPT yang menjadi sasaran adalah Tungau
(Tetranychus urticae), ulat crop kubis (Crocidolomia pavonana) , ulat
kubis (Plutella xylostella L.).

a. Cara Membuat Insektisida dari Pacar Cina

Hancurkan 100 gram ranting atau kulit batang pacar cina.
Tambahkan 1 liter air. Didihkan selama 45 – 75 menit. Dinginkan.
Tambahkan deterjen aduk sampai rata, saring. Semprotkan ke
seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi atau sore hari.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Kandunganzat aktif dalam pacar cina berfungsi sebagai
penghambat makan (antifeedant ) dan penghambat perkembangan
serangga (Growth regulator)

12. Daun Pepaya (Carica Papaya L)

Gambar 62. Daun Pepaya
(Sumber:http://atikofianti.files.wordpress.com/2011/03/pepaya2.jpg) di akses

pada 12 Maret 2016
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Pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari famili
Caricaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat
bahkan kawasan sekitar Mexico dan Coasta Rica. Tanaman pepaya
banyak ditanam baik di daerah tropis maupun sub tropis, di daerah
basah dan kering atau daerah-daerah dataran dan pegunungan
(sampai 1000 m dpl). Tanaman pepaya mempunyai kandungan
yang berbeda-beda pada buah, daun, akar maupun biji. Pada
buah terkandung asam butanorat, metal butanoat,
benzilglukosinolat, linalool, papain, asam alfa linoleat, alfa
filandren, alfa terpinen, gamma terpinen, 4-terpineol, dan terpinolen.
Pada daun terkandung. Seratus gram daun dilaporkan mengandung
74 kalori, 77,5 g H2O, 7 g protein, 2 g lemak, 11,3 g karbohidrat
total, 1,8 g serat, 2,2 g abu, 344 mg kalsium, 142 mg fosfor, 0,8 mg
besi, 18 g natrium, 652 mg kalium, 11,565 mg riboflavin, 2,1 mg
niasin, 149 mg asam askorbat dan 136 mg vitamin E.

a. Cara Membuat Insektisida Daun Pepaya

Daun pepaya digunakan sebagai insektisida alami terhadap
perkembangan Crocidolomia binotalis pada tanaman sawi (Julaily
et al. dalam Sihaya, 2013). Daun pepaya 2,5 kg dipotong kecil-kecil
kemudian diblender hingga halus dan direndam di dalam 100 mL
air yang telah dicampur dengan 0,1 g detergen selama 24 jam. Hasil
perendaman disaring dengan kain halus untuk memperoleh ekstrak
daun pepaya 100%. Selanjutnya ekstrak diencerkan dengan air
sesuai konsentrasi yang digunakan (Sihaya, 2014).

b. Mekanisme Membunuh Hama

Pada daun pepaya terdapat senyawa flavonoid, polifenol,
kuinon, terpenoid, alkaloid, dan enzim papain. Flavonoid dapat
bekerja sebagai inhibitor kuat pernapasan dan  menghambat reaksi
oksidasi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan CO2

yang melebihi O2. (Robinson dalam Sihaya, 2012). Senyawa alkaloid
dan terpenoid sangat berpotensi sebagai penghambat makan dan
bersifat toksik sehingga dapat menyebabkan serangga mati. Senyawa
alkaloid dapat menghambat proses larva menjadi pupa. Enzim
papain merupakan racun kontak yang masuk ke dalam tubuh hama
melalui lubang-lubang alami dari tubuhnya. Setelah masuk, racun
akan menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang sistem saraf
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sehingga dapat menganggu aktivitas hama. Enzim papain juga
dapat bekerja sebagai enzim protease yang dapat menyerang dan
melarutkan komponen penyusun kutikula serangga (Trizelia dalam
Sihaya, 2014).

13. Daun Tembakau (Nicotiana tabacum L.)

Gambar 63. Daun Tembakau

(Sumber:http://www.eliman-international.com/wp-content/uploads/2011/11/
tobacco_leaf.jpg) di akses pada 15 Maret 2016

Tembakau kemungkinan berasal dari barat laut Argentina,
Amerika Selatan, namun sekrang sudah ditanam di seluruh dunia.
Pertumbuhan tembakau tidak baik pada lahan yang tergenang air
dan tanahnya banyak mengandung garam. Tembakau dapat hidup
dengan baik di daerah panas. Tembakau memerlukan cukup air,
terutama pada tembakau yang masih muda. Varietas tembakau
bermacam-macam dan kandungan nikotinnya bermacam-macam.
Tembakau yang digunakan untuk insektisida adalah varietas
tembakau yang mempunyai kandungan nikotin tinggi. Bagian
tanaman tembakau yang baik untuk digunakan sebagai pengendali
hama ataupun penyakit adalah daun dan batangnya, karena bagian
ini memiliki kandungan nikotin yang tinggi, terutama pada tangkai
dan tulang daun. Organisme pengganggu tanaman yang menjadi
sasaran adalah aphis, ulat, ulat kobis (thritip, kumbang kecil,
pembuat terowongan daun, tungau, pembor batang dan thrips).
Ekstrak tembakau ini sangat efektif bila disemprotkan di atas suhu
30ºC.
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a. Cara Membuat Insektisida dari Tembakau

Sebanyak 1 kg daun tembakau yang telah dihancurkan direndam
dengan air dalam 15 liter air selama 1 hari dan diberi sedikit sabun
untuk bahan perekat. Kemudian, larutan daun tembakau tersebut
disaring dan segera disemprotkan pada tanaman. Sesudah selesai
menyemprot, semua alat yang digunakan harus segera dibersihkan.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Kandungan senyawa nikotin dapat mempengaruhi kerja saraf
serangga, sebagai racun kontak, racun perut, dan racun pernafasan.

B. Biji

1. Biji Ajeran (Bidens pilosa L.)

Gambar 64. Biji Ajeran

(Sumber: http://www.farm9.staticflickr.com/8079/
8327873475_9378a3dd87_m.jpg) di akses pada 22 Maret 2016

Ajeran termasuk tumbuhan liar dan banyak ditemui di pinggir
jalan. Kadang-kadang ditanam di halaman sebagai tanaman hias.
Tumbuhan ini tingginya dapat mencapai 150 cm. Batang berbentuk
segi empat, warna hijau. Daun bertiga-tiga, masing–masing
berbentuk bulat telur, pinggir bergerigi. Bunga bertangkai panjang,
mahkota bunga berwarna putih dengan putik berwarna kuning.
Bagian tanaman yang digunakanadalah biji dan seluruh bagian
tanaman yang berada di atas tanah (herba). Bahan kimia yang
terkandung dalam ajeran adalah flavonoid terpen, fenilpropanoid,
dan benzenoid. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang
menjadi sasaran adalah kutu daun, ulat tanah, dan tungau.
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a. Cara Membuat Insektisida dari Ajeran

1. Cara membuat insektisida dari biji ajeran

Masukkan 1 gelas biji ajeran ke dalam panci tambahkan air,
didihkan selama 5 menit. Saring. Saat akan digunakan,
tambahkan dengan 1 liter air. Tambahkan sabun. Aduk hingga
rata. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman atau siram ke
tanah di sekitar tanaman.

2. Cara membuat insektisida dari seluruh bagian tanaman ajeran

Rajang tanaman ajeran. Rendam dalam air selama 24 jam.
Saring sampai getahnya keluar. Saat akan digunakan tambahkan
sabun atau deterjen. Aduk hingga rata. Semprotkan ke seluruh
bagian tanaman atau siram ke tanah di sekitar tanaman.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Kandungan flavonoid dalam tanaman ajeran dapat bekerja
sebagai inhibitor kuat pernapasan dan  menghambat reaksi oksidasi.
Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan CO2 yang
melebihi O2. (Robinson dalam Sihaya, 2012).

2.  Cabai (Capsicum annuum)

Gambar 65. Cabai

(Sumber:http://1.bp.blogspot.com/xZdRNzpfyA0/TlU1VFfKhHI/AAAAAAAAAEc/
JvGUZos2-o4/s1600/foto%2Bcabe%2Bkeriting.jpg) di akses pada 24 Maret 2016

Cabai merupakan tanaman perdu tegak, tinggi 1- 2,5 m, setahun
atau menahun. Batang berkayu, berbuku-buku, percabangan lebar,
penampang bersegi, batang muda berambut halus berwarna hijau.
Daun tunggal, bertangkai (panjangnya 0,5-2,5 cm), letak tersebar.
Helaian daun bentuknya bulat telur sampai elips, ujung runcing,
pangkal meruncing, tepi rata, peutulangan menyirip, panjang 1,5-
12 cm, lebar 1-5 cm, berwarna hijau. B unga tunggal, berbentuk
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bintang, berwarna putih, keluar dari ketiak daun. Buahnya buah
buni berbentuk kerucut memanjang, lurus atau bengkok, meruncing
pada bagian ujungnya, menggantung, permukaan licin mengilap,
diameter 1-2 cm, panjang 4-17 cm, bertangkai pendek, rasanya
pedas. Buah muda berwarna hijau tua, setelah masak menjadi
merah cerah. Biji yang masih muda berwarna kuning, setelah tua
menjadi cokelat, berbentuk pipih, berdiameter sekitar 4 mm. Zat
aktif dalam cabai berupa kapsaisin. Organisme pengganggu tanaman
yang menjadi sasaran adalah semut, kutu daun, berbagai jenis ulat,
lalat, dan mealybugs.

a. Cara Membuat Insektisida dari Cabai

Didihkan 4 mangkuk cabai merah selama 15–20 menit. Matikan
api kemudian tambahkan 3 liter air. Biarkan dingin. Saring.
Tambahkan 30 gram sabun/deterjen, aduk hingga rata. Semprotkan
ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi atau sore
hari.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Zat aktif dalam cabai berupa kapsaisin bersifat insektisida yaitu
mempunyai kemampuan membunuh serangga. Senyawa ini dapat
menghambat pertumbuhan yang menyebabkan infeksi pada
membrane mulut dan infeksi saluran pernapasan (bronkokandidiasis)
sehingga larva dari OPT sasaran mengalami kesulitan dalam
pengambilan pernapasan, dengan demikian larva akan mati.

3.  Biji Duku (Lansium domesticum)

Gambar 66. Duku

(Sumber: http://blog.binadarma.ac.id/devi_udariansyah/wp-content/uploads/2012/
10/Duku1.jpg) di akses pada 26 Maret 2016
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Pohon duku tingginya 15-20 m. Batang berkayu, bulat,
bercabang, putih kotor. Daun majemuk, bulat telur, ujung meruncing,
pangkal runcing, panjang ± 20 cm, lebar ± 10 cm, bertangkai, hijau.
Bunga majemuk, bentuk tandan, pada batang dan cabang,
menggantung, panjang 10-30 cm, berambut, benang sari
membentuk lingkaran, kepala sari putih, putik pendek, tebal,
mahkota 4-5 helai, putih, kuning pucat. Buah buni, bulat, diameter
2- 4 cm, beruang lima, kuning kecoklatan. Biji lonjong, hijau. Akar
tunggang, kuning kotor. Tumbuhan ini mengandung alkaloida,
saponin, flavonoida dan polifenol. Organisme pengganggu tanaman
yang menjadi sasaran adalah spodoptera litura dan sejenis ulat
lainnya pemakan daun.

a. Cara Membuat Insektisida dari Duku

Hancurkan 50 gram biji sampai halus, rendam dalam 20 liter air
selama 24 jam, saring. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman
pada pagi atau sore hari.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Kandungan senyawa saponin dapat mengurangi kerja enzim
pencernaan dan juga bisa menghambat penyerapan makanan (Nova,
2014). Senyawa alkaloid sangat berpotensi sebagai penghambat
makan dan bersifat toksik sehingga dapat menyebabkan serangga
mati. Senyawa alkaloid dapat menghambat proses larva menjadi
pupa.

4. Biji Jarak (Ricinus communis Linn)

Gambar 67. Jarak

(Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ OFXTsBx3Fow/Tk6CHG13y7I/
AAAAAAAAAAQ/bR8ABecZtFM/s1600/JARAKPAGAR1.jpg) di akses pada 27

Maret 2016
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Jarak merupakan perdu berbatang tegak, tinggi 1–5 meter.
Batangnya berkayu, bulat licin, berongga, berbuku-buku dengan
tanda bekas tangkai daun yang lepas, berwarna hijau dengan
semburat merah tua. Daun tunggal, tumbuh berseling. Bentuk helai
daun bundar, bercangap menjari 7 sampai 9, ujung daun runcing,
tepi bergigi. Ukuran daun 10–25 cm x 10–25 cm. Warna permukaan
atas daun hijau tua, sedangkan permukaan bawahnya hijau muda.
Tangkai daun panjang, sekitar 30–50 cm, berwarna merah tua, atau
coklat kehijauan. Bunganya merupakan bunga majemuk bentuk
tandan, tumbuh di ujung batang. Berwarna kuning, berkelamin
satu. Benang sari banyak, tangkai putik sangat pendek berbentuk
benang berwarna merah atau merah muda. Buahnya berupa buah
kotak berbentuk bulat. Buah jarak berduri dan berwarna hijau
sewaktu muda lonjong berlekuk tiga, berkumpul dalam tandan. Di
dalam buah terdapat tiga ruang yang masing-masing berisi satu
biji. Buahny a berduri lunak, berwarna hijau muda, dengan rambut
berwarna merah. Setelah tua, buah akan berubah menjadi hitam.
Biji keras, lonjong, berwarna coklat berbintik hitam. Bagian tanaman
yang dapat dimanfaatkan adalah seluruh bagian tanaman, namun
pada penjelasan berikut ini hanya dibahas mengenai pembuatan
insektisida organik dari bagian biji jarak. Biji mengandung 40–50%
minyak jarak (oleum ricini, kastrooli) yang mengandung bermacam-
macam trigliserida, asam palmitat, asam risinoleat, asam isorisinoleat,
asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, asam stearat, dan asam
dihidroksistearat. Juga mengandung alkaloida risinin, beberapa
macam toksalbumin yang dinamakan risin (risin D, risin asam , dan
risin basa), dan beberapa macam enzim diantaranya lipase. OPT
yang menjadi sasaran adalah hama atau serangga secara umum.

a. Cara Membuat Insektisida dari Jarak

Biji jarak yang sudah ditumbuk halus dan masih segar direndam
dalam satu liter air selama 24 jam. Air rendaman direbus selama 10
menit, ditambah 3 sendok teh minyak tanah dan sabun sedikit.
Saringan air rebusan diencerkan menjadi 10 liter. Semprotkan ke
seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi dan sore hari.
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b. Mekanisme Membunuh Serangga

Kandungan zat aktif dalam biji jarak menjadikan insektisida
organik dari biji jarak menghambat pembentukan telur pada
organisme pengganggu, ovisida, dan menghambat perkembangan
serangga.

5.  Biji Jengkol (Archidendron pauciflorum)

Gambar 68. Biji Jengkol

(Sumber: http://www.palembang.tribunnews.com) di akses pada 28 Maret
2016

Jengkol merupakan tanaman khas Indonesia. Secara geografis
tanaman jengkol tterdistribusi secara luas di daerah Asia Tenggara
seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Tanaman tropis ini memiliki buah yang sebenarnya adalah biji atau
polong dari buah yang sebenarnya. Tiap polong terdapat 5-7 buah.
Pohon jengkol sendiri mampu tumbuh hingga 10-27 meter. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jengkol mengandung karbohidrat,
protein, vitamin A, vitamin B, fosfor, kalsium, alkaloid, minyak atsiri,
steroid, glikosida, tanin dan saponin.

a. Cara Membuat Insektisida Organik dari Bahan Jengkol

Jengkol 1 kg dan cabai merah 1kg ditumbuk halus, kemudian
dimasukkan dalam ember yang berisi 10 liter air. Tutup rapat
hingga 14 hari.  5 liter urine hewan ternak dimasukkan dalam
ember dan diendapkan selama 14 hari. Urine tersebut dipisah dari
larutan jengkol dan cabai merah.Setelah 14 hari kedua larutan
tersebut disaring menggunakan kain, kemudian dicampur menjadi
satu dan pestisida jengkol ini sudah siap untuk digunakan. Cara
pemakainnya menggunakan tanki disemprotkan pada tanaman
yanag terserang hama dan penyakit (Cahyo, 2012).
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b. Mekanisme Membunuh Hama

Menurut hasil riset diketahui bahwa dalam kulit jengkol
terkandung beberapa senyawa yang sangat penting yaitu saponin,
terpenoid, alkaloid dan asam fenolat. Semua senyawa yang
disebutkan itu efektif untuk menjaga tanaman dari hama.Senyawa
asam fenolat ini diantaranya ialah senyawa flavonoid serta senyawa
tanin. Senyawa tanin sendiri ditemukan di beberapa tanaman
berkayu maupun tanaman herba. Tanin ini berfungsi menjadi
pertahanan tanaman lewat cara mencegah serangga untuk mencerna
makanan. Serangga yang memakan tanaman yang mempunyai
kadar tanin tinggi akan mendapatkan sedikit makanan, sehingga
lama kelamaan akan terjadi lambatnya pertumbuhan (Nova, 2014).

Senyawa tanin serta flavanoid pada kulit jengkol terbukti sama
efektifnya seperti tanin yang terdapat pada tanaman berkayu
maupun tanaman herba yang berperan melindungi diri dari serangan
hama dan serangga. Kulit jengkol juga mengandung senyawa
saponin yang merupakan golongan triterpenoid. Bila senyawa
saponin ikut dikonsumsi serangga maka bisa mengurangi kerja
enzim pencernaan dan juga bisa menghambat penyerapan makanan
(Nova, 2014).

6. Biji Mahoni (Swietenia mahagoni) JACQ

Gambar 69. Biji Mahoni

(Sumber: http://www.iptek.net.id/ind/pd_tanobat/gambar/Mahoni.jpg) di akses
pada 30 Maret 2016

Mahoni merupakan tanaman tahunan yang tingginya 5-25 m.
Batang berkayu, bentuk bulat, mempunyai banyak percabangan.
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Daun majemuk, menyirip genap,bentuk bulat telur sampai lonjong
atau elips, ujung dan pangkalnya runcing, tepi rata, pertulangan
daun menyirip, daun muda warna merah dan setelah berwarna
hijau. Perbungaan bentuk malai, terdapat di ketiak daun, warna
kuning kecoklatan. Mahoni tumbuh pada ketinggian ± 700 m dpl,
di daerah panas. Buah mahoni mengandung senyawa yang mirip
dengan Butane Hexane Chlor (BHC) dengan konsentrasi 0,005 ppm.
Senyawa BHC atau yang dikenal sekarang Hexa Chlorosiclo Hexana
(HCH) merupakan insektisida organoklorida yang bersifat racun
perut dan racun pernapasan.

a. Cara Membuat Insektisida Organik dari Bahan Biji Mahoni

Pengendalian hama Aphis dapat dilakukan dengan menerapkan
konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan menggunakan
bahan-bahan nabati yang tersedia di alam, salah satunya adalah
ekstrak biji mahoni.Ekstrak sederhana biji mahoni dapat
menyebabkan mortalitas pada hama Aphis jantan dan menghambat
reproduksi serangga betina (Untung dalam Ayu, 2013). Cara
pembuatan ekstrak biji mahoni yaitu biji mahoni ditumbuk
halus,dilarutkan dalam air dengan konsentrasi 10 gr/l, biarkan 1
malam, kemudian disemprotkan (Anonim dalam Ayu, 2013)

b. Mekanisme Membunuh Hama

Selain kayunya, buah mahoni juga mengandung senyawa yang
mirip dengan Butane Hexane Chlor (BHC) dengan konsentrasi 0,005
ppm. Senyawa BHC atau yang dikenal sekarang Hexa Chlorosiclo
Hexana (HCH) merupakan insektisida organoklorida yang bersifat
racun perut dan racun pernapasan. Hal inilah yang melandasi biji
mahoni dijadikan insektisida organik (Anonim, 2016).

Tanaman mahoni (Swietenia mahagoni) merupakan famili dari
Meliaceae dapat digunakan sebagai insektisida organik. Biji mahoni
mengandung senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, steroid, dan
terpenoid. Kelompok flavonoid yang bersifat insektisida alam yang
kuat adalah isoflavon. Isoflavon memiliki efek pada reproduksi,
yaitu antifertilitas. Senyawa flavonoid yang lain bekerja sebagai
insektisida ialah rotenon. Rotenoid merupakan racun penghambat
metabolisme dan sistem saraf yang bekerja perlahan. Serangga
yang mati diakibatkan karena kelaparan akibat kelumpuhan pada
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alat mulutnya. Saponin menunjukkan aksi sebagai racun yang
dapat menyebabkan hemolisis sel darah merah. Pada biji mahoni
juga terdapat senyawa sweitenin yang termasuk senyawa limonoid
yang bersifat sebagai antifeedant danpenghambat pertumbuhan
(Ayu, 2013).

Pestisida organik mampu merusak perkembangan telur, larva
hingga pupa dengan cara spesifik sehingga tidak mengganggu
organisme lain. Selain itu mampu mengurangi nafsu makan bagi
serangga, menghambat reproduksi pada serangga betina, hingga
bersifat reppelent (mengusir). Jadi, biji mahoni inisangat efektif
untuk dijadikan sebagai insektisida organik (Ayu, 2013).

7. Sekam Padi (Oryza sativa)

Gambar 70. Padi

(Sumber: http://www.blog.umy.ac.id/) di akses pada 2 April 2016

Padi adalah bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia.
Padi merupakan tanaman berupa rumput berumpun  yang berasal
dari Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Padi dapat tumbuh
mencapai 80-120 cm apabila syarat-syarat tumbuh terpenuhi. Biji
padi tertutup oleh lemma dan palea membentuk sekam (kulit padi).
Dinding bakal biji terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian paling luar
disebut epicarpium, bagian tengah disebut mesocarpium, dan bagian
dalam disebut endocarpium. Biji sebagian besar ditempati oleh
endosperm yang mengandung zat tepung dan sebagian ditempati
oleh embrio yang terletak di bagian sentral yakni dibagian lemma.



93Cara Membuat Insektisida Organik

a. Cara Membuat Insektisida dari Sekam Padi

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan insektisida  ini
adalah sekam padi jenis padi IR64. Alat-alat yang digunakan di
antaranya thermometer IR, thermometer biasa, plestar pipa, gelas
ukur, drum, alat pembuat asap cair, penampung asap cair, air,
kompor gas satu tungku (pemanas), alat-alat tulis, dan peralatan
pendukung lainnya.

Pembuatan insektisida ini dilakukan dengan dua tahap, tahap
pertama tahap persiapan alat dan bahan baku. Alat pembuat asap
cair yang digunakan dilengkapi dengan tabung pirolisator,
kondensor, penampung tar, kompor gas, dan penampung destilat.
Tabung pirolisator terbuat dari plat stainless steel dengan ketebalan
0,3 mm, yang dibuat berbentuk tabung dan bagian atasnya
berbentuk kerucut yang disambungkan ke pipa. Kondensor berfungsi
untuk merubah asap menjadi cair dengan proses kondensasi.
Penampung tar berfungsi untuk menampung tar yang dihasilkan
dari proses pirolisa. Kompor gas digunakan sebagai sumber panas
untuk memanaskan sekam padi yang ada dalam tabung pirolisator.
Penampung destilat berfungsi sebagai penampung asap cair yang
dihasilkan dari proses pirolisa. Bahan baku yang digunakan adalah
sekam padi, sekam padi terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran
seperti ranting, daun, dan kerikil kemudian dijemur dibawah sinar
matahari sampai kadar air dibawah 8 %, kadar air sekam pada
setiap ulangan harus sama. Adapun untuk tahap kedua dilakukan
pengujian pada alat guna mengetahui kadar air sekam padi, suhu
pirolisator dan kondensator, persentase jumlah asap cair hasil pirolisa,
sekam padi setelah pirolisa, komponen yang hilang, kinerja alat,
dan analisis data. Pembuatan insektisida dilakukan dengan perlakuan
lama pirolisa yaitu 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Setiap perlakuan
dilakukan dengan tiga kali ulangan dengan bahan baku sekam
padi yang telah dijemur. Setelah itu sekam padi dimasukkan ke
dalam tabung pirolisator seberat 2 kg setiap ulangan dan ditutup
rapat. Api kompor dinyalakan, bahan yang ada dalam wadah akan
panas dan akan mengalami proses pirolisa. Asap akan keluar dari
wadah dan masuk ke pipa kondensor yang berisi air dan akhirnya
mengeluarkan cairan hasil kondensasi yang menetes kedalam wadah
penampung. Penggunaan dari insektisida organik ini dengan cara
menyemprotkan kepada serangga yang ada pada pohon kakao.
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b. Mekanisme Membunuh Hama

Asap cair dari sekam padi ini dapat digunakan sebagai insektisida
organik karena mengandung senyawa fenol. Mekanisme kerja
senyawa fenolik adalah mendenaturasi protein dan merusak merusak
membran sel dengan cara melarutkan lemak yang terdapat pada
dinding sel karena senyawa ini mampu melakukan migrasi dan fase
cair ke fase lemak. Hal ini berakibat terjadinya kebocoran sel yang
ditandai dengan keluarnya makromolekul seperti protein dan asam
nukleat dari dalam sel yang mana ikatan hidrolik komponen
penyusun membran sel seperti protein dan fosfolida serta larutnya
komponen-komponen yang berikatan secara hidrolik yang berakibat
pada kematian.

C. UMBI dan BAGIAN LAIN

1. Bengkuang (Pachyrhizus erosus (L.) Urb.)

Gambar 71. Bengkuang

(Sumber: http://www.cuteabis.com/wp-content/uploads/2013/06/bengkoang.jpg)
di akses pada 2 April 2016

Bengkuang merupakan tumbuhan terna menjalar dan hidup
menahun. Umbi akar tunggal, kulit luar berwarna krem atau coklat
muda atau coklat tua, berdaging warna putih atau kuning
keputihan. Tumbuhan ini mempunyai umbi banyak dan bentuknya
memanjang. Daun majemuk, beranak daun 3, helaian daun
bercuping menjari atau utuh dengan tepi bergigi; anak daun
lateral berbentuk ketupat tidak simetris sampai membundar telur,
anak daun terminal mengginjal. Pembungaan tandan semu,
berbunga banyak. Bunga berkelopak coklat, mahkota bunga ungu-
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biru atau putih. Buah berbentuk polong sedangkan biji berbentuk
pipih persegi berwana hijau-coklat atau coklat tua kemerahan.
Bengkuang mengandung rotenon dan pachyrizid. Organisme
pengganggu tanaman yang menjadi sasaran aalah pengisap buah
(Dasybus piperis CHINA) dan pengisap bunga (Diconocoris hewitti
DIST), Spodoptera litura, beberapa jenis serangga dari ordo
Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Lepidoptera dan Orthoptera.

a. Cara Membuat Insektisida dari Bengkuang

Biji bengkuang di tumbuk sampai halus, kemudian diayak
dengan menggunakan ayakan halus untuk memperoleh tepung
bengkuang yang siap digunakan untuk apalikasi di lapang. Tepung
bengkuang tersebut ditimbang dan ditempatkan dalam kantong
plastik. Tiap kantong plastik berisi 160 gr tepung bengkuang yang
siap digunakan untuk 10 liter air sebagai pelarut. Penggunaan
tepung biji bengkuang untuk aplikasi dilapang dilakukan dengan
cara merendam tepung tersebut dalam air pelarut sampai lunak,
kemudian tepung bengkuang yang telah lunak tersebut diperas
sampai keluar seluruh cairan berwarna putih, selanjutnya cairan
dimasukkan ke dalam sprayer untuk disemprotkan pada hama
sasaran. Setiap tanaman disemprot sampai rata dengan volume
semprot 1,25 – 1,5 liter larutan insektisida botani biji bengkuang
pertanaman. Langkah tersebut sudah diujicobakan untuk
mengendalikan hama tanaman lada.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Racun rotenon dan pachyrizid pada bengkuang menghambat
metabolisme dan system syaraf yang bekerja perlahan, serangga
yang teracuni sering mati karena kelaparan yang disebabkan oleh
kelumpuhan alat–alat mulut. Selain itu racun tersebut juga berperan
sebagai penghambat makan (antifeedant).
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2.  Bawang Merah (Allium cepa)

Gambar 72. Bawang Merah

(Sumber: http://3.bp.blogspot.com/-W4UD2jZtdHQ/TkM-QqdJUEI/
AAAAAAAAAAY/fUWbUAILUJ8/s1600/bawang-merah.jpg) di akses pada 2

April 2016

Herba, semusim, tinggi 40-60 cm, tidak berbatang, berumbi
lapis, merah keputih- putihan, berlobang, bentuk lurus, ujung
runcing, tapi rata, panjang ± 50 cm, lebar ± 0,5 cm, menebal dan
berdaging sefta mengandung persediaan makanan yang terdiri
atas subang yang dilapisi daun sehingga menjadl umbi lapis, hijau,
tunggal, memeluk umbi lapis. Daun majemuk, bentuk bongkol,
bertangkai silindris, panjang ± 40 cm, hijau, benang sari enam,
tangkai sari putih, kepala sari hijau, putik menancap pada dasar
bunga, mahkota bentuk bulat telur, ujung runcing, tengahnya
bergaris putih. Bentuk bulat, hijau. Bunga segi tiga, hitam, akar
serabut, bentuk seperti benang, berwarna putih. Kandungan
kimiadalambawang merah mengandung minyak atsiri, sikloaliin,
metilaliin, dihidroaliin, lavonglikosida, saponin, peptida, fitohormon,
kuersetin Bagian tanaman yang digunakan adalah umbi lapis.
Organisme Pengganggu Tanaman yang menjadi sasaran adalah
kutu kebul, semut, tungau dan trips

a. Cara Membuat Insektisida dari Bawang Merah

1. Cara membuat insektisida untuk OPT berupa kutu kebul

Campurkan 85 gram bawang merah dengan 50 ml minyak
sayur. Biarkan selama 24 jam. Tambahkan 950 ml air dan 10 ml
sabun. Aduk hingga rata. Saat akan digunakan campurkan
larutan dengan air dengan perbandingan 1 : 19 atau 50 ml
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larutan dengan 950 ml air. Kocok sebelum digunakan.
Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada
pagi hari.

2. Cara membuat insektisida untuk OPT berupa semut, tungau dan
trips

Didihkan 1 liter air dalam panci, hancurkan 1 kg bawang merah
dan masukkan ke dalam air mendidih. Biarkan selama 24 jam dan
kemudian disaring. Tambahkan 1 liter larutan dengan 10 liter air.
Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang pada pagi
atau sore hari.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Cara kerja insektisida dari bawang merah ini bersifat sebagai
insektisida dan penolak (repellent). Kandungan minyak atsiri dalam
bawang merah menyebabkan bau yang sangat menyengat sehingga
menjadikan serangga tidak menyukai bau tersebut dan memilih
untuk meninggalkan tanaman inangnya. Senyawa saponin dapat
mengurangi kerja enzim pencernaan dan juga bisa menghambat
penyerapan makanan (Nova, 2014).

3. Bawang Putih (Allium sativum L)

Gambar 73. Bawang Putih

(Sumber: http://1.bp.blogspot.com/-2iB-kghu7J0/UTVV9B_VrBI/
AAAAAAAAAOM/9TFI3x6LwU8/s1600/BawangPutih.jpg) di akses pada 3 April

2016

Bawang putih merupakan herba, semusim, tinggi 50-60 cm.
Berakar serabut kecil berjumlah banyak. Batang semu, beralur,
hijau. Daun tunggal, berupa reset akar bentuk lanset, tepi rata,
ujung runcing, beralur, panjang 60 cm, lebar ± 1,5 cm, menebal dan
berdaging serta mengandung persediaan makanan yang terdiri
atas subang yang dilapisi daun sehingga menjadi umbi lapis,
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berwarna hijau. Bunga memiliki 3 daun kelopak, dan 3 daun
mahkota serta 6 benang sari. Buah tidak berdaging. Biji berbentuk
kecil dan berwarna hitam. Kandungan kimia dalam bawang putih
antara lain tanin, minyak atsiri, dialilsulfida, aliin, alisin, enzim
aliinase. Bagian tanaman yang digunakanseluruh bagian tanaman,
umbi, daun dan bunga. Organisme Pengganggu Tanaman yang
menjadi sasaran adalah belalang dan kutu daun.

a. Cara Membuat Insektisida dari Bawang Putih

Hancurkan 100 gram bawang putih. Rendam dalam 2 sendok
minyak sayur selama 24 jam. Tambahkan ½ liter air dan deterjen.
Aduk hingga rata, saring. Saat insektisida akan digunakan
tambahkan 10 liter air kedalam larutan. Aduk hingga merata.
Semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang OPT pada
pagi hari.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Kandungan minyak atsiri pada bawang putih menjadikan
insektisida dari bawang putih memiliki potensi untuk mengusir
serangga pada tanaman yang menjadi inang serangga objek karena
baunya sangat khas dan menyengat. Senyawa tanin pada bawang
putih berfungsi menjadi pertahanan tanaman lewat cara mencegah
serangga untuk mencerna makanan. Serangga yang memakan
tanaman yang mempunyai kadar tanin tinggi akan mendapatkan
sedikit makanan, sehingga lama kelamaan akan terjadi lambatnya
pertumbuhan (Nova, 2014).

4. Umbi Gadung (Dioscorea hispida Dennst)

Gambar 74. Umbi Gadung

(Sumber: http://cybex.deptan.go.id/files/Klasifikasi-Tumbuhan-Gadung.jpg) di
akses pada 3 April 2016
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Gadung merupakan tanaman semak, menjalar, permukaan
batang halus, berperawakan batang basah, berduri, warna hijau
keputihan, berumur menahun (perenial), panjang ± 10 m. Tanaman
gadung memiliki sistem perakaran serabut dengan bentuk akar
seperti benang. Sifat dari akar tersebut adalah menyebar ke seluruh
bidang tanah. Batang pada tanaman gadung ini arah tumbuhnya
membelit pada suatu benda. Pada tiap tangkai umumnya terdapat
tiga helai daun yang masing-masing terpisah. Pada tangkai daun
terdapat duri, bangun daun yang dibentuk dari tanaman gadung
adalah bangun bulat dengan tiga helai daun di setiap satu tangkai
daun. Tumbuhan gadung tumbuh baik di daerah tropis dengan
kondisi tanah yang subur, liat, berdrainase baik, dan kandungan
bahan organik tinggi.

a. Cara Membuat Insektisida dari Umbi Gadung

Bahan-bahan berupa 0,5kg umbi gaduung ditumbuk halus
atau diblender kemudian peras dengan kain halus. Hasil perasan
ditambah dengan 10 liter air dan diaduk hingga merata. Cara
penggunaannya dengan menyemprotkan seluruh bagian tanaman
yang terserang pada pagi atau sore hari. Jenis hewan yang menjadi
sasaran adalah berbagai macam ulat dan hama pengisap.

b. Mekanisme Membunuh Hama

Umbi gadung dapat digunakan untuk membunuh serangga
karena mengandung senyawa alkanoid. Alkaloid merupakan
sekumpulan zat organik yang mengandung unsur Nitrogen (N)
dalam cincin karbonnya, mempunyai sifat basa atau alkali dan zat
ini pula disebut sebagai basa tumbuhan (Thomas, 2007). Semakin
tua umur umbi gadung maka kadar racunnya juga akan semakin
pekat dan warnanya akan berubah menjadi hijau, umbi gadung
dapat menyebabkan keracunan, pusing dan dapat juga
menyebabkan kematian. Pada konsentrasi yang tinggi dalam waktu
24 jam dapat membunuh larva uji, hal ini terjadi dikarenakan zat
aktif racun alkaloid yang terkandung di dalam serbuk basah umbi
gadung masih tinggi, semakin tinggi konsentrasi serbuk basah
maka akan semakin cepat dapat membunuh larva uji dan jika
konsentrasi serbuk basahnya rendah maka waktu untuk membunuh
larva uji akan semakin lama dan lambat.
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5. Jahe (Zingiber officinale)

Gambar 75. Jahe
(Sumber: http://2.bp.blogspot.com/-IgueU56bHRE/UDoHPMoXsLI/

AAAAAAAAEe4/yUwn6y9L2sg/s320/tanaman%2Bobat%2Bjahe.jpg) di akses
pada 3 April 2016

Jahe merupakan salah satu tanaman berupa tumbuhan rumpun
berbatang semu. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer
di kalangan masyarakat baik sebagai bahan obat dan rempah
dapur. Jahe diperkirakan berasal dari Asia Pasifik yang
penyebarannya mulai dari India hingga wilayah Cina. Jahe masuk
kedalam suku temu-temuan , yang masih satu famili dengan
temu-temuan lainnya semisal temu hitam, kencur, temu lawak,
lengkuas. Rimpang jahe mengandung minyak atsiri dimana
didalamnya terkandung beberapa senyawa seperti zingeron,
seskuiterpen, oleoresin, zingiberal, limonen, kamfena, sineol,
zingiberal, sitral, felandren, dan borneol.

- Cara Membuat Insektisida dari Jahe

Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat
insektisida dari jahe adalah 50 gram jahe, 12 ml detergen, 3 liter air,
alat penumbuk atau blender, untuk tanah seluas 0,4 ha dibutuhkan
1 kg jahe. Cara membuatnya, jahe dihancurkan sampai halus dan
ditambah dengan air dan detergen, diaduk sampai rata kemudian
disaring. Selain cara tersebut, bisa juga menggunakan 20 gram
bubuk jahe yang ditambah dengan 1 liter air. Penggunaannya
dengan cara menyemprotkan ke seluruh bagian tanaman yang
terserang pada pagi atau sore hari. Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) yang menjadi sasaran adalah ulat buah tomat, kutu daun,
belalang, Trips, dan kutu kebul.
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- Mekanisme Membunuh Hama

Jahe dapat dijadikan sebagai insektisida organik karena jahe
mengandung senyawa kimia berupa minyak atsiri. Minyak atsiri
jahe mengandung komponen minyak yang mudah menguap (vola-
tile oil), minyak yang tidak mudah menguap (non volatile oil ), dan
pati. Minyak yang mudah menguap biasa disebut minyak atsiri dan
merupakan komponen pemberi bau yang khas, sedangkan minyak
yang tidak mudah menguap biasa disebut oleoresin. Oleoresin
merupakan komponen pemberi rasa pedas dan pahit. Rasa dominan
pedas dari rimpang jahe disebabkan oleh senyawa keton bernama
zingeron, dimana zingeron pada rimpang jahe dapat membunuh
hama serangga dari rasanya. Zingeron membuat tubuh serangga
menjadi panas dan berakhir dengan kematian (Kesumaningati,
2009).
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INDEKS

A

Aerosol, 33

Aerosol, 35

Aflatoxin, 43, 45, 46

Agroekosistem, 26, 27

Akar serabut,  3, 4

4-terpineol 12

Ajeran 14

Alfa filandren 12

Alfa terpinen 12

Aliin 25

Alisin 2

Alkaloid 2, 4, 5, 12,16, 24, 26

Annomurine 9

Annonacin 10

Antifertilitas 19

Antifreedant 20, 22

Asam alfa linoleat 12

Asam Askorbat 12

Asam askorbat 12

Asam butanorat 12

Asam dihidroksistearat 17

Asam isorisinoleat 17

Asam linoleat 17

Asam linolenat 17

Asam oleat 17

Asam palmitat 17

Asam risinoleat 17

Asam stearat 17

Asetogenin 10

Azadirachtin6

Akar, 1, 4,  9, 13,  18, 32, 51, 52

Akarisida, 28, 38

Akarisida, 41

Aksiler, 48

Aliin, 4

Alisin, 4

alkaloid, 49

Alkaloida, 21, 23,30, 38, 48

Amarantin, 16
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Ammonia, 44

Annonacin, 51

Anti fungi, 8

Anti mikroba, 9

Antibiotik, 43

Antioksidan, 38

Antraknos, 3, 5

Aphis Aphis citri, 47

Ar- turmeron, 9

Ar-kurkumin, 9

Asam amino, 42

Asam jengkolat, 41

Asetogenin, 51

Azadirachtin, 44, 45, 48

B

Bahan aktif, 33

Bahan organik, 4

Batang, 4, 8

bawang merah,2,  3

Bandotan 1

Bawang putih 5, 6

Benzil glukosinolat 12

Besi 12

Bioinsektida 1, 2

Borneol 27

Brotowali 2

Bullatacin 10

Bawang putih, 3, 4, 7, 45

Belalang, 5, 26

Benzenoid, 32

Berlentisel, 48

Berumbi lapis, 1

Biji, 1, 4,38,  41, 42, 43, 45, 48,
51

Buah, 1,13, 36, 41, 48

Bubuk beras, 46

 Bubuk jagung, 46

Bullatacin, 51

Bunga, 4,35, 38,  41, 42, 43, 45,
52

Bunting, 47

C

Capsaicin, 43

Carotinoid, 48

Carotinoid, 49

Carvone, 18

Cendawan, 5

Cabai 15

Cabe rawit 5

Caricaceae 12

Cengkeh 3

Coclaurine 9

Chrisantemin, 35

Cinerin, 33

Cinerin, 35

Coleoptera, 41

Crocidolomia pavonana,  47

Curlon, 9

Chrisantemin, 35
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D

Dasybus piperis CHINA, 41

Diconocoris hewitti DIST, 41

Daun Kenikir  4, 5

Daun pepaya  12

Daun sirsak 9

Dehidrokarpain 12

Dialilsulfida 25

Dihidroaliin 23

Duku 16

Dihidroaliin, 2

Diuretik, 40

Diuretik, 43

Dog fruit, 43

Dihidroaliin, 1

Dialilsulfi, 4

Daaliin, 4

Derris, 52

Degualin, 52

Daun tunggal, 4, 8,50

Devisi, 1, 3

Daun   majemuk, 2, 38,  41, 45,
47

E

Ekstrak kasar, 25

Endocarpium 20

Enzim aliinase 25

Enzim papain 12

Enzim protease 12

Epicarpium 20

Euglenol 1, 4, 6, 7, 8

Ekstraksi daun, 25

Eliptone, 52

Elmulsifer, 9

Embun tepung, 5

Enzim aliinase, 4

Estrak daun, 17

Etil salisilat, 21

Eugenol,13,  20, 27, 31, 32

F

Famili Annonaceae, 50

Felandren 27

Fenol  21

Fermentasi 6

Fitohormon 23

Flavonoid 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 18

Flavonol 12

Fosfor 12

Family, 1, 3

Fenilpropanoid, 33

Fitohormon, 2

Flanovoid, 13, 18,25, 33,  38, 49

Fungisida, 6, 7, 9, 30

Fusarium, 3

fenilpropanoid, 33

G

Garam ionik, 43

Gas amoniak, 42

Genus, 1, 3

Getah, 32

Gamma terpine 12
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Glikosida 18

H

Hama penyakit, 4

Hemiptera, 41

Hemolisis 20

Herba 1

Higenamine 9

Holtikultura, 43

Hama Kebul, 47

Hama kubis, 5

Hentriakontan, 16

Hama, 1, 2, 3, 4,  5, 6. 9, 13, 42,
43

Herba, 2, 3, 5, 21

I

Identik, 1

Insektisida organik, 43

insektisida jengkol, 43

Inhibitor 5

Isoflavon 3

Insektisida, 1,35,  38,  40, 42, 43,
52

J

Jarak pagar, 28

Jasmolin, 33

Jorong bundar, 48

K

Kakao, 28

kalium, 43

Kalium 12

Karvakrol, 22

kepik daun, 40

Kimia, 1, 44, 52

Kalori 12

Kalsium 12

Kamfena 27

Kapsaisin 15

Karbohidrat 12

Kemangi 5

Kondensor 20

Kuersetin 23

Kuinon 12

Kumarine 1

Kunyit 5

Kutikula 12

Kutu 6, 14, 15

Kingdom, 1, 3

klorin, 43

Komoditas, 27

Kompos, 19

Kontribusi, 8

Kretinin, 43

Kuersetin, 2

Kumbang badak, 46

kumbang, 40

Kurkuminoid, 9

Kutu daun, 5, 40, 53

Kutu kebul, 3, 11, 53



115Indeks

L

Lavonglikosida, 2

Lembayung tua, 40

Lembing, 47

Limonene, 25

Limonene, 25

Linalool, 30

Larva 1, 2

Lavonglikosida 23

Lemma 20

Limonen 27

Limonoid 20

Linalool 12

Loreximine 9

Linolaol, 25

M

Mahkota, 1, 4, 13, 33, 38, 41

Malai, 43

Mahoni 20

Meliantriol 6

Mesocarpium 20

Metal butanoat 12

Metilaliin 23

Mimba 6

Minyak atsiri 1, 4, 5, 8, 11, 23

Melaleuca, 29

Meliantriol, 46

Meliantriol, 47

Meliatin, 48

Mengendalian hama, 7, 15

menthol, 18

menthone, 18

Metabolit sakunder, 9

Metilaliin,  2, 49

metilaliin, 2

Mikroorganisme, 43

Mindi, 48

Mineral, 19 , 21

Mineral, 22

minyak atsiri, 1, 2, 4, 6, 9,23, 31,
35

minyak sayur, 2, 4

Miselium, 9

Monoterpenoid, 23

Mulsa,  48

Mulsa, 46

N

Natrium, 43

Nematicida, 6, 36

Nematisida, 28, 30

Nematoda sista kuning, 46

Nematoda, 5

Neoannonacin, 51

Ngengat sutra, 40

Natrium 12

Nimbin, 46

Nitrogen, 42

Neoannonacin 10

Niasin 12

Nimbin 6
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O

Ocimene, 25

Ocimene, 25

Oleoresin, 6

Organik, 5, 43

OPT, 4, 5, 20

Oksidasi 1

Oleoresin 27

Organoklorida 19

Ovisida 17

P

Peneliti, 1

Pachyrrhizid pachyrrhizine, 38

Pachyrrhizid, 40

Pachyrrhizine, 40

Pangan, 2

Peptida, 2

Peritrum, 33

Pestisida organik, 43

Pacar cina  11

Pachyrizid 22

Padi 20

Palea 20

Papain 12

Peptida 23

Polifenol 1,12

Protein 12

Psedokarpain 12

Piretrin, 35

Piretrum, 25

Plutella xylostella, 46

Pyramidal, 27

Poliasetilen, 25

Pestisida jencolid, 43

Potensi, 1

Penghisap, 5

pupuk anorganik, 43

paraffin, 35

piretrosin, 35

polifenol, 23

Penyakit, 1, 9, 38

Pestisida, 1, 28, 43

Pestisida organik, 1, 3, 4,

Produksi, 1, 44

Polifenol, 13, 23, 48

Q

Quercetagetin, 25

Quercetagitrin,25

R

Ranum, 48

Repelent, 30

Repellent, 28

Resin, 51

Resin,15,  51

Responsive, 29

Rhizome, 6, 7, 9

Reppelent 20

Reticuline 9

Riboflavin 12

Risinin 17

Rotenoid  3, 20, 22,
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Rostochiensis, 47,

Rotenane, 41

Rotenone, 38, 40

Rotenone, 41

S

Salanin, 47, 48

Saponin, 2, 13, 23, 41, 46,  48

Saponin, 2, 40, 49

Sentra produksi, 1, 3, 5,  8, 10

Senyawa keton, 6

Serbuk gergaji, 47

Sesquipene, 6, 9

Sikloaliin, 2

simpodial, 50

Slamargine, 41

Slamidine, 41

Solamargine, 43

Solamidine, 43

Salannin 6

Saponin 20, 23, 24

Selasih 7

Serai 8

Serangga 13

Seskuiterpen 27

Sikloaliin 23

Sineol 27

Sitral 27

Squamocin 10

Sweitenin 20

Solamine, 43

spearmint, 18

Squamocin, 51

Steroid, 43

Steroid, 43

T

Tagetiin, 25

Tagetol, 25

Tajuk rapat, 42

Tandan, 35

Tanin, 4, 15, 17, 19, 38

Tanin 6,7, 12, 25

Tembakau 13

Terpenoid 12

tauremisin,15

Terna, 38

Terpen, 33

Thertienil, 23

Thertienil, 25

Timol, 21

Topografi, 33

Topografi, 35

Triol, 49

Trips, 3,11

Tropik, 35

Tumbuhan perdu, 48

Tungau, 11,  46, 53

Turmerol, 9

Turmerone, 9
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U

Ulat grayak, 40, 46

Ulat krop, 40

Ulat kubis, 40

Ulat tanah, 46

Ulat tanah, 47

Ulat terowongan, 46

Ulat tritip, 46

Umbi lapis, 2

Umbi lapis, 2, 4

Umbi, 4

Unsur hara, 14

Unsur nitrogen, 43

unsur sulfur, 42

Urea, 43

W

Wereng coklat, 46

Wereng hijau, 46

Z

Zat kimia, 33

Zingeron, 6

Zingerone C11H14O3, 6, 5

Zingiberene C15H24, 6
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GLOSARIUM

Acetogenin : Suatu senyawa polyketides dengan struktur 30 – 32
rantai karbon tidak bercabang yang terikat pada
gugus 5-methyl-2-furanone. Rantai furanone dalam
gugus hydrofuranone pada C23 memiliki aktivitas
sitotoksik

Alkaloid : golongan senyawa organik yang banyak ditemukan
di alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan
dan mikroba. Senyawa ini mengandung sebuah atom
nitrogen yang bersifat basa lemah, mempunyai cincin
nitrogen yang sebagian besar heterosiklik yang
bersifat aktif dan mempunyai efek fisiologis. Hampir
semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai
efek fisiologis tertentu. Oleh karenaitu alkaloid
digunakan sebagai obat diantaranya atropin sebagai
obat kejang, kokain sebagai obat bius, reserpin
sebagai obat penenang.

Aliin : Senyawa yang memiliki potensi sebagai antibakteri
dan segera akan terurai oleh pengaruh enzim Allinase
dengan mengeluarkan bau bawang yang khas.

Alisin : Senyawa aktif dalam bawang putih yang bersifat
tidak stabil dan efektif membunuh
mikroba, seperti kuman-kuman penyebab infeksi (flu,
gastroenteritis dan demam).
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Alkaloida : Golongan senyawa organik yang banyak ditemukan
di alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan
dan mikroba.Senyawa ini mengandung sebuah atom
nitrogen yang bersifat basa lemah.

Ar-Kurkumin : Senyawa aktif yang ditemukan pada kunir, berupa
polifenol dengan rumus kimia C21H20O6.

Asetogenin : Senyawa fitokimia terpenting yang terdapat pada
tanaman sirsak dan bersifat sitotoksik yangsecara
spesifik ditemukan pada tanaman dari keluarga
annoceae.

Azadirachtin: Berperan sebagai ecdyson blocker atau zat yang
dapat menghambat kerja hormon ecdyson, yaitu
suatu hormon yang berfungsi dalam proses
metamorfosa serangga. Serangga akan terganggu
pada proses pergantian kulit, ataupun proses
perubahan dari telur menjadi larva, atau dari larva
menjadi kepompong atau dari kepompong menjadi
dewasa. Biasanya kegagalan dalam proses ini
seringkali mengakibatkan kematian

Antifreedent : Penghambat makan

Asam fenolik : unsur esensial dari polifenol dan ditemukan
berlimpah dalam buah-buahan dan sayuran,
strukturnya ditandai dengan cincin aromatik
dihidroksilasi (misalnya flavan-3-OLS). Mereka
dikategorikan sebagai metabolit sekunder, dan fungsi
mereka pada tanaman sering kurang dipahami.
Banyak senyawa fenolik tanaman yang dipolimerisasi
menjadi molekul yang lebih besar seperti
proanthocyanidins (PA; tanin terkondensasi) dan lig-
nin.

Minyak Atsiri : Minyak atsiri atau yang dikenal sebagai minyak
eteris (aetheric oil), minyak esensial, minyak terbang
serta minyak aromatik adalah kelompok besar minyak
nabati  atau berasal dari tumbuh-tumbuhan yang
merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau
minyak gosok (untuk pengobatan) alami dan
mempunyai aroma khas. Dalam perdagangan minyak
atsiri dikenal sebagai bibit minyak wangi.

Azadirachtin:
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Biji  : Bakal biji (ovulum) dari tumbuhan berbunga yang
telah masak.

Bunga : Bentuk khas yang dimiliki oleh kebanyakan
tumbuhan.

Insektisida organik : bahan-bahan alami yang bersifat racun serta
dapat menghambat pertumbuhan dan
perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan,
kesehatan, memengaruhi hormon, penghambat
makan, membuat mandul, sebagai pemikat, penolak,
dan aktivitas lainnya yang dapat memengaruhi
organisme pengganggu tanaman

Caricaceae : Jenis pepaya-pepayaan

Cucumber Mosaik Virus (CMV) : Virus yang menyebabkan penyakit
pada tembakau dan tumbuhan anggota suku terung-
terungan (Solanaceae) lain. Gejala yang ditimbulkan
adalah bercak-bercak kuning pada daun yang
menyebar.

Coclaurine : antagonis reseptor nicotinic acetylcholine yang telah
diisolasi dari berbagai sumber tanaman termasuk
seroja, Sarcopetalum harveyanum, Ocotea duckei,
dan lain-lain. Ini termasuk ke dalam kelas alkaloid
tetrahidroisokinolin. Dimerisasi coclaurine mengarah
ke alkaloid biscoclaurine seperti cepharanthine

Daun : Salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari
ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama
berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya
matahari untuk fotosintesis.

Dialilsulfida : Suatu senyawa organosulfur yang terdapat
pada bawang putih dan beberapa tumbuhan dari
genus Allium lainnya. Terdapat bersama dialil
trisulfida dan dialil tetrasulfida, DADS adalah salah
satu komponen utama dari minyak atsiri bawang
putih. Berbentuk cairan kekuningan yang tidak larut
dalam air dan mempunyai bau bawang putih yang
kuat. Senyawa ini dihasilkan selama
dekomposisi alisin, yang dibebaskan selama
penghancuran bawang putih dan tumbuhan lain
yang termasuk famili Alliaceae.
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Endocarpium : Bagian dalam dari buah.

Epicarpium : Bagian terluar dari buah.

Eugenol: Eugenol merupakan anggota dari kelas senyawa
kimia fenilpropanoid. Senyawa ini adalah cairan
berminyak kuning pucat yang diekstrak dari minyak
esensiil tertentu terutama dari minyak cengkeh,  buah
pala, kayu manis, kemangi, dan daun teluk. Eu-
genol sedikit larut dalam air dan larut dalam pelarut
organik. Senyawa ini memiliki rasa pedas, aromanya
seperti cengkeh

Fenol : Sekelompok senyawa organik yang gugus
hidroksinya (-OH) langsung melekat pada karbon
cincin benzene. Fenol atau asam karbolat atau
benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang
memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH
dan strukturnya memiliki gugus hidroksil (-OH) yang
berikatan dengan cincin fenil.

Flavonoid : Senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang
umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Lebih dari
2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan telah
diidentifikasi, namun ada tiga kelompok yang umum
dipelajari, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon.

Flavonoida: Mencangkup banyak pigmen yang paling umum
dan terdapat pada seluruh dunia tumbuhan mulai
dari fungus sampai angiospermae. Pada tumbuhan
tinggi, flavonoida terdapat baik dalam bagian
vegetatif maupun dalam bunga. Pigmen bunga
flavonoida berperan jelas dalam menarik burung
dan serangga penyerbuk  bunga. Beberapa fungsi
flavonoida pada tumbuhan ialah pengatur tumbuh,
pengatur fotosintesis, kerja anti mikroba dan antivirus
serta kerja terhadap serangga.

Fitohormon: sekumpulan senyawa organik bukan hara (nutrien),
baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat
oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu
mendorong, menghambat, atau mengubah
pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan
(taksis) tumbuhan.
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Flavonoid : Flavonoid merupakan zat polyphenol yang banyak
ditemukan dalam buah-buahan, sayuran dan rempah-
rempah (misalnya teh, jahe). Flavonoid diproduksi
hanya pada tumbuhan. Terdapat kelompok yang
beragam bentuk dari phytochemical, lebih dari empat
ribu macam jumlahnya. Ditinjau dari manfaatnya
untuk penambah gizi manusia, flavonoid adalah
komponen penting dari diet yang sehat karena
aktifitas kandungan antioksidannya.

Fosfolida : Golongan senyawa lipid dan merupakan bagian
dari membran sel makhluk hidup bersama dengan
protein, glikolipid dan kolesterol.

Fosfor : Unsur yang sangat reaktif dan, tidak pernah
ditemukan di bumi sebagai elemen bebas. Fosfor
datang dalam berbagai alotrop (struktur kristal yang
berbeda) termasuk putih, merah, ungu, dan fosfor
hitam. Dua bentuk utama dari fosfor adalah putih
dan merah.

Glikosida : senyawa yang menghasilkan satu atau lebih gula di
antara hasil hidrolisisnya.

Hemolisis : adalah kerusakan atau penghancuran sel darah
merah karena gangguan integritas membran sel
darah merah yang menyebabkan pelepasan hemo-
globin

Herba  : Tumbuh-tumbuhan yang tidak berkayu atau tanaman
yang bersifat perdu.  Dalam dunia pengobatan, istilah
herba memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala
jenis tumbuhan beserta bagian-bagiannya yang 
mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat
digunakan sebagai obat (therapeutic). Hortikultura:
cabang pertanian tanaman yang berurusan dengan
tanaman taman, umumnya buah-buahan, sayuran,
dan tanaman hias.

Iklim tropik : Iklim yang terjadi pada daerah yang dilewati oleh garis
khatulistiwa atau daerah ekuator secara letak era
berada di 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat
lintang selatan. negara yang memiliki iklim tropis hanya
memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau.
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Higenamine : Senyawa kimia yang ditemukan dalam berbagai
tanaman termasuk Nandina domestica (buah), Ac-
onitum carmichaelii (akar), heterotropioides Asarum,
Galium divaricatum (batang dan anggur), Annona
squamosa, dan seroja (biji teratai)

Insektisida organik : Suatu zat yang dapat bersifat racun,
menghambat pertumbuhan dan perkembangan,
perkembangbiakan, tingkah laku, mempengaruhi
hormon, menghambat makan, membuat mandul,
sebagai pemikat, penolak, dan aktivitas lainnya yang
mengganggu OPT.  Secara umum, insektisida organik
diartikan sebagai insektisida yang bahan dasarnya
berasal dari tumbuhan.

Isoflavon : Sejenis phytonutrient, yang kaya dalam kacang
kedelai dan produk kacang kedelai itu sendiri.
isoflavon terdiri dari 2 jenis, yaitu Daidzein dan
Geinistein. Struktur dari isoflavon sama dengan
struktur kimia dari esterogen dan esterogen itu sendiri
memiliki peran yang sangat penting dan aktif didalam
proses penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh
hormon.

Kalsium : Mineral penting yang paling banyak dibutuhkan
oleh manusia. Kalsium bermanfaat untuk membantu
proses pembentukan tulang dan gigi serta diperlukan
dalam pembekuan darah, kontraksi otot, transmisi
sinyal pada sel saraf.

Kapsaisin : Zat kimia yang menimbulkan rasa pedas yang ada
dalam tumbuh-tumbuhan, seperti cabai.

Karbohidrat : Sumber energi utama tubuh. merupakan zat gizi
yang terdapat dalam makanan yang tersusun dari
unsur Carbon (C), Hidrogen(H), dan oksigen (O).
Sumber-sumber Karbohidrat sangat banyak seperti
beras, jagung, gandum

Kuersetin : salah satu zat aktif kelas flavonoid yang secara
biologis amat kuat.

Kumarin : Senyawa metabolit sekunder berupa minyak atsiri
yang terbentuk terutama dari turunan glukosa
nonatsiri saat penuaan atau pelukaan
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Larva: Bentuk muda (juvenile) hewan yang
perkembangannya melalui metamorfosis, seperti pada
serangga dan amfibia. Bentuk larva dapat sangat
berbeda dengan bentuk dewasanya, misalnya ulat
dan kupu-kupu yang sangat berbeda bentuknya

Menahun : Tinggal sampai satu atau beberapa tahun; (2) lama
sekali; (3) (tentang penyakit) untuk waktu yang
lama (bertahun-tahun); kronis Itulah definisi dari
Menahun, untuk mencari definisi yang lain dapat
menggunakan kotak penelusuran.

Minyak atsiri : Dikenal juga sebagai minyak eterik (aetheric oil),
minyak esensial (essential oil), minyak terbang (vola-
tile oil), serta minyak aromatik (aromatic oil), adalah
kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan
kental pada suhu ruang namun mudah menguap
sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak
atsiri merupakan bahan dasar dari wangi-wangian
atau minyak gosok (untuk pengobatan) alami.

Nematisida : Pestisida yang digunakan untuk memberantas hama
tanaman berupa nematoda (cacing). Hama jenis ini
biasanya menyerang bagian akar dan umbi tanaman.
Nematisida biasanya digunakan pada perkebunan
kopi atau lada. Nematisida bersifat dapat meracuni
tanaman, jadi penggunaannya 3 minggu sebelum
musim tanam. Selain memberantas nematoda, obat
ini juga dapat memberantas serangga dan jamur.
Dipasaran dikenal dengan nama DD, Vapam, dan
Dazomet.

Mealybugs : Hama kutu putih.

Mesocarpium : Bagian tengah dari buah ( terdiri dari berlapis-lapis).

Nikotin : Senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang
dihasilkan secara alami pada berbagai macam
tumbuhan, terutama suku terung-terungan (Solan-
aceae) seperti tembakau dan tomat. Nikotina
berkadar 0,3 sampai 5,0% dari berat kering tembakau
berasal dari hasil biosintesis di akar dan terakumulasi
di daun
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Oksidasi : Peristiwa penerimaan elektron

Oleoresin : Minyak yang tidak mudah menguap

Ovisida : pestisida perusak telur

Parafin : Lilin minyak bumi berupa zat padat putih agak
tembus cahaya, yang tak berbau dan tak ada rasanya,
parafin membentuk lapisan kedap air. Parafin
mempunyai nama sistematik alkana.

Penyulingan : Proses pemisahan komponen dari suatu campuran
yang berupa larutan cair-cair dimana karakteristik
dari campuran tersebut adalah mampu-campur dan
mudah menguap, selain itu komponen-komponen
tersebut mempunyai perbedaan tekanan uap dan
hasil dari pemisahannya menjadi komponen-
komponennya atau kelompok-kelompok komponen.

Papain : Enzim protease yang terkandung dalam getah pa-
paya, baik dalam buah, batang dan daunnya.
Sebagai enzim yang berkemampuan memecahkan
molekul protein, dewasa ini papain menjadi suatu
produk yang sangat bermanfaat bagi kehidupan
manusia, baik di rumah tangga maupun industri.

Pirolisator : Penghasil asap cair yang sederhana

Protein : Makronutrisi berupa senyawa asam amino yang
berfungsi sebagai zat pembangun dan pendorong
metabolisme dalam tubuh. Zat ini tidak dapat
dihasilkan sendiri oleh manusia kecuali lewat
makanan seperti halnya makanan yang mengandung
protein

Risin: Eksudat (getah) yang dikeluarkan oleh banyak jenis
tetumbuhan, terutama oleh jenis-jenis pohon runjung
(konifer). Getah ini biasanya membeku, lambat atau
segera, dan membentuk massa yang keras dan, sedikit
banyak, transparan

Rotenoid : Metabolit sekunder yang dimanafaatkan sebagai
pestisida dan insektisida

Semak : Tumbuhan spt perdu, tetapi lebih kecil dan rendah,
hanya cabang utamanya yg berkayu.
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Saponin : Sejenis senyawa yang digolongkan pada glikosida
yang keberadaanya pada semua tumbuhan pada
level tinggi. Saponin ini membentuk larutan koloidal
dalam bentuk air dan akan membentuk busa yang
mantap bila dikocok dan tidak akan hilang apabila
ditambah dengan asam

Sweitenin : senyawa limonoid yang bersifat sebagai antifeedant
dan penghambat pertumbuhan

Tanaman Perdu : Tanaman berkayu yang tingginya tidak lebih dari
7 meter pada lokasi tertentu dan biasanya memiliki
beberapa batang. Ciri-ciri dari tanaman perdu ialah:
kecil, semak rendah, umumnya berukuran kurang
dari 2 meter

Tannin : Suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan,
berasa pahit dan kelat, yang bereaksi dengan dan
menggumpalkan protein, atau berbagai senyawa
organik lainnya termasuk asam amino dan alkaloid

Toksalbumin : Zat beracun dalam protein

Tanin : Salah satu senyawa yang termasuk ke dalam
golongan polifenol yang terdapat dalam tumbuhan,
yang mempunyai rasa sepat dan memiliki kemampuan
menyamak kulit. Tanin terdapat luas dalamtumbuhan
berpembuluh, dalam angiospermae terdapat khusus
dalam jaringan kayu. Umumnya tumbuhan yang
mengandung tanin dihindari oleh pemakan
tumbuhan karena rasanya yang sepat.Salah satu
fungsi tanin dalam tumbuhan adalah sebagai
penolak hewan pemakan tumbuhan (herbivora).

Tegalan : Tanah yang luas dan rata yang ditanami palawija
dan sebagainya dengan tidak menggunakan sistem
irigrasi, tetapi bergantung pada hujan.

Terna : Tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak
membentuk kayu. Tumbuhan semacam ini dapat
merupakan tumbuhan semusim, tumbuhan
dwimusim, ataupun tumbuhan tahunan. Yang dapat
disebut terna umumnya adalah semua tumbuhan
berpembuluh (tracheophyta). Biasanya sebutan ini
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hanya dikenakan bagi tumbuhan yang berukuran
kecil (kurang dari dua meter) dan tidak dikenakan
pada tumbuhan nonkayu yang merambat
(digolongkan tumbuhan merambat).

Topografi : Vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan,
dan bahkan kebudayaan lokal(Ilmu Pengetahuan
Sosial).

Tumpang sari : Suatu bentuk pertanaman campuran (polyculture)
berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada
satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan
atau agak bersamaan.

Toksin : Zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau
organisme hidup, kecuali zat buatan manusia yang
diciptakan melalui proses artifisial

Tungau : Sekelompok hewan kecil bertungkai delapan yang,
bersama-sama dengan caplak, menjadi anggota
superordo Acarina

Umbi lapis : Sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan
(pangkal) daun yang tersusun rapat dalam format
roset.

Umbi Rimpang: Modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya
menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat
menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya.

Umbi : Batang-batang bawah tanah yang menebal dan
penting sebagai tempat penyimpanan makanan.

Varietas : Suatu peringkat taksonomi sekunder di bawah
spesies.

Virus kuning Gemini : Serangan virus pada tanaman cabe
menunjukkan gejala bercak kuning di atas
permukaan daun, dan perlahan bercak itu meluas
hingga seluruh permukaan daun menguning. Bentuk
daun menjadi kecil dari ukuran normal, melengkung
dan kaku.


