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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Uji Efektivitas Bioinsektisida Ekstrak Daun Sirsak (Annona
muricata L) terhadap Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes gestroi).
Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk
menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan ataupun
kesalahpahaman dalam mengartikan setiap istilah, maka penulis
menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Berikut
adalah uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul
proposal ini yaitu sebagai berikut :
1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai
tujuan atau sasaran yang diukur dengan kualitas, dan waktu,
sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya1.
2. Bioinsektisida adalah bahan alami yang berasal dari mahluk
hidup seperti (tanaman, hewan atau mikroorganisme) yang
berkhasiat menghambat pertumbuhan dan perkembangan
atau mematikan hama. Bioinsektisida memiliki senyawa
organik yang mudah terurai di alam2.
3. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari
suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan
pelarut3.
4. Tanaman sirsak merupakan tanaman tropis yang buahnya
memiliki aroma dan rasa yang khas. Selain itu daun sirsak

1

Adib Rifqi Setiawan, “Efektivitas Pembelajaran Biologi Berorientasi Literasi
Saintifik,” Thabiea : Journal of Natural Science Teaching 02, no. 02 (2019): 2,
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Thabiea.
2
Gimelliya saragih et al., “ perbuatan bioinsektisida dari ekstrak daun sirsak (
(annona muricata) Untuk Pengendalian Hama Ulat Api (Setothosea asigna V.Eecke)
Pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq)”, Jurnal biosains, Vol. 5 No. 1
(2019), 9.
3
Irene Sondang Lingga, Uji Potensi Ekstrak Etanol Daun Pucuk Merah
(Syzygium myrtifolium walp) Sebagai Aantimutagenik Pada Mencit Yang Diinduksi
Siklofosfamid, 2017, 44–49
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dimanfaatkan sebagai alternatif bioinsektisida untuk
membasmi serangga4.
5. Mortalitas adalah kematian individu yang berbeda di dalam
populasi5.
6. Rayap tanah umumnya hidup di dalam tanah yang banyak
mengandung kayu atau bahan organik yang mengandung
selulosa. Rayap ialah serangga yang berukuran mungil
hingga sedang, hidup berkelompok sosial dengan sistem
kasta yang maju.
Berdasarkan penegasan judul di atas maka yang dimaksud
dengan Uji Efektifitas Bioinsektisida Ekstrak Daun Sirsak (Annona
muricata L) terhadap Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes gestroi)
yaitu keberhasilan penggunaan insektisida alami berbahan dasar
ekstrak daun sirsak terhadap kematian rayap tanah.
B.

Latar Belakang
Rayap merupakan salah satu jenis serangga dalam ordo isoptera
yang tercatat sekarang sekitar 200 jenis, diantaranya 179 jenis sudah
teridentifikasi di Indonesia. Berbagai macam rayap yang memberikan
kerugian di masyarakat diantaranya rayap tanah, seperti Coptotermes
curvignathus
holmgren,
Macrotermes
gilvus
hagen,
Schedorhinotermes javanicus 6 . Rayap tanah (Coptotermes gestroi)
merupaka organisme perusak kayu, yang menimbulkan kerugian yang
cukup besar dengan merusak segala bahan yang umumnya terbuat dari
kayu atau bahan yang mengandung selulosa seperti furniture7. Rayap
tanah juga menjadi hama yang menyebabakan kerusakan pada
4

Wiwi Pertiwi, Dessy Arisanty, and Linosefa Linosefa, “Pengaruh Ekstrak Daun
Sirsak (Annona muricata L) Terhadap Viabilitas Cell Line Kanker Payudara T47D
Secara In Vitro,” Jurnal Kesehatan Andalas 9, no. 1S (2020): 2,
https://doi.org/10.25077/jka.v9i1s.1173..
5
Y. Andi Trisyono. Insektisida Pengganggu Pertumbuhan Dan Perkembangan
Serangga. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2019.
6
Tatik Wijayanti. “Pengaruh Kombinasi Ekstrak Akar Tuba (Derris ellptica)
Dan Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus) Terhadap Aktivitas Makan Dan
Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes gestroi)” . Skripsi, 2021
7
Mukhtar Iskandar Pinem Nova Kristina, Syahrial Oemry, “Uji Efektivitas
Termitisida Nabati Terhadap Mortalitas Rayap (Coptotermes curvinagthus Holmgren)
(Isoptera : Rhinotermitidae) di Laboratorium”, Online Agroekoteknologi, Vol. 3 No.
1 (2015), 104.
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bangunan rumah, gedung yang berbahan dasar terbuat dari kayu 8 .
Rayap juga merusak kayu dan membuat liang atau lubang sebagai
tempat tinggal dan memakan nutrisi kayu sehingga menjadi keropos
dan hancur9. Tanaman perkebunan pertanian mulai dari sawit, karet,
perkakas rumah tangga, buku, dan secara ekonomi, kerugian yang
disebabkan oleh rayap terus mengalami peningkatan data menunjukan
bahwa kerugian akibat serangan rayap mencapai 3,73 triliun di tahun
2000 dan terus mengalami peningkatan pada angka sebesar 8.68
triliun di tahun 2015, kerugian yang di sebabkan oleh rayap tidak
sedikit sehingga perlu diadakan upaya utuk menekan laju kerugian
yang di sebabkan oleh aktivitas rayap10. Al-Quran telah memaparkan
bahwasannya rayap merupakan perusak yang tertuang dalam Q.S alsaba: 14.
ت
ِ ض َتأْ ُك ُل ِم ْنسَأ َ َت ُه ۖ َف َل َّما َخرَّ َت َب ٌَّ َن
ِ َْفلَمَّا َقضَ ٌْ َنا َعلَ ٌْ ِه ا ْلم َْوتَ مَا َدلَّ ُه ْم َعلَ ٰى م َْوتِ ِه إِ ََّّل َدا َّب ُة ْاْلَر
ُ
ٌن
ِ جنُّ أَنْ لَ ْو َكا ُنوا ٌَعْ لَمُونَ ا ْل َغ ٌْبَ مَا لَ ِبثوا فًِ ا ْل َع َذا
ِ ا ْل
ِ ب ا ْلم ُِه
Artinya: “Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman,
tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian yaitu kecuali
rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur,
tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib
tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan” (Q.S
saba: 14)
Dari ayat di atas menjelaskan Nabi Sulaiman a.s memegang
tongkatnya. Terlebih tidak ada satupun mahluk yang mengetahui
kematiannya Nabi Sulaiman a.s hingga ditemukannya kejadian yang
8

Farid A.M.; Khalisah Miftah Andi Nur; Hamia, Hamia; Masita, Masita;
Chalsum, Ummi, “Efektivitas Daun Sirih (Piper betle L.) Dan Air Leri Terhadap
Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes Sp.),” Indonesian Journal of Fundamental
Sciences
5,
no.
Vol
5,
No
1
(2019)
(2019):
67–72,
http://ojs.unm.ac.id/pinisi/article/view/9385.Miftah Andi Nur; Hamia, Hamia;
Masita, Masita; Chalsum, Ummi, 68.
9
Nanda Ulvia, “Pengaruh Ekstrak Daun Seruni (Wedelia biflora Linn Terhadap
Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes curvignathus holmgren) Sebagai Referensi
Praktikum Mata Kuliah Entomologi”, skripsi, 2017, 1.
10
Agung Nugrawan Kutana, Musrizal Muin, and Astuti Arif, “Produksi Umpan
Rayap Dari Limbah Bahan Organik Dan Efektivitasnya Dalam Pengendalian
Serangan
Coptotermes
Sp.,”
Perennial
14,
no.
2
(2018):
66,
https://doi.org/10.24259/perennial.v14i2.5665.
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memunculkan kematiannya yaitu ketika beliau jatuh tersungkur akibat
tongkatnya yang telah dihabiskan rayap.
Penjelasan ayat ini bahwa Allah SWT telah menunjukan
kemampuan rayap yang dapat memakan tongkat Nabi Sulaiman,
inilah yang membuktikan bahwa rayap ialah organisme yang
memakan kayu atau selulosa, dengan demikian munculnya keajaiban
gaib allah melalui prilaku rayap rayap tidak hanya merugikan tetapi
memiliki keuntungan bagi manusia11.
Rayap memiliki bau tubuh yang khas berasal dari senyawa kimia
dalam tubuh yang disebut hidrokarbon. Setiap koloni rayap
mengembangkan karakteristik tersediri berupa bau yang untuk
membedakan dengan koloni lain setiap koloni memiliki tugas yang
berbeda. Rayap dapat mendeteksi sumber makanan karana meraka
mampu menerima setiap rangsangan bau yang esensial bagi
kehidupanya. Rayap tanah memiliki kemampuan besar untuk
beradaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungannya sehingga
menyebabkan penyebaran yang sangat luas12.
Rayap dikenal sebagai serangga yang mengakibatkan kehancuran
akan tetapi rayap juga memiliki keuntungan bagi kehidupan manusia
seperti dalam pengurain sampah, sangat baik untuk menjaga struktur
tanah dengan cara memodifikasi karakteristik kimia tanah, dan hasil
perbaikan tanah sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, kesuburan
tanah dan bahkan diolah menjadi makanan seprti makanan ringan
peyek, rayap juga banyak mengandung protein. Dalam pengawetan
alami terhadap serangan rayap bahan pengawet yang diharapkan
adalah bersifat mudah terurai di alam (Biodegradable). Metode
pengawetan menggunakan atraktan yang dapat menarik perhatian
rayap untuk dimakan. Atarktan memiliki aroma yang mampu
menggundang rayap untuk masuk atau memakan umpan tersebut.
Atraktan alami dapat diperoleh dari jenis tanaman yang memiliki
aroma khas dari tanaman dan juga memiliki kandungan senyawa
11

Nanda Ulvia, “Pengaruh Ekstrak Daun Seruni (Wedelia biflora linn Terhadap
Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes curvignathus holmgren) Sebagai Referensi
Praktikum Mata Kuliah Entomologi”, skripsi, 2017, 1.
12
Nova Kristina, Syahrial Oemry, “Uji Efektivitas Termitisida Nabati Terhadap
Mortalitas Rayap (Coptotermes curvinagthus holmgren) (Isoptera : Rhinotermitidae)
Di Laboratorium,” 104.
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eugenol dan turunannya metil yang eugenol dikenal dengan atraktan
alami13.
Pengendalian rayap saat ini umumnya menggunakan berbagai
bahan peptisida sintetis yang berhasil mencegah serangan rayap, tetapi
efek dari bahan kimia ini menjadi perhatian karena dapat menciptakan
masalah baru. Namun, manjur dalam mengendalikan organisme
perusak tanaman secara cepat, pemakai peptisida sintetis mampu
berdampak fatal yakni akan memunculkan persoalan kekebalan hama,
dampak residu terhadap lingkungan dan juga tingkat keanekaragaman
hayati akan turun, peptisida sintetis berbahaya bagi lingkungan dan
kesehatan manusia. Hal ini ditimbulkan karana sifatnya memberikan
racun dan persisten dalam lingkungan, yang tersisa memicu persoalan
di lingkungan sekitar seperti di dalam tanah, air minum, sumur, dan
udara. Selain itu, untuk menekan dampak negatif perlu dengan cara
pengendalian yang lebih ramah lingkungan supaya tidak mencemari
lingkungan oleh karena itu perlu adanya pengendalian secara alami.
Bahan bioinsektisida dari tumbuhan dijamin aman bagi lingkungna
karena cepat terurai di tanah, misalnya dengan penggunaan daun
sirsak. Namun, dampak negatif dalam penggunaan daun sirsak sebagai
bahan bioinsektisida alami adalah mengurangi populasi tumbuhan
sirsak14.
Allah SWT menciptakan tumbuhan di dunia ini yang bermenfaat
untuk memenuhi keb utuhan mahluk hidup seperti manusia, hewan
dan organisme lainnya. Tumbuhan yang bermenfaat diciptakan oleh
Allah SWT mempunyai beberapa jenis tumbuhan seperti pada surat Al
–An’aam ayat 99, yakni:

13
Harnani; Permana Husni Rizka Diah, “Efektivitas Bioatraktan Dari Bahan
Alami Terhadap Rayap Tanah (Coptotermes curvignathus holmgren)”, Jurnal Hutan
Lestari, Vol. 5 No. Vol 5, No 3 (2017): Jurnal hutan lestari (2017), 630, tersedia pada
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/21073 (2017).
14
Gente, M., Leman, M. & Anindita. Uji Efek Analgesia EKstrak Daun
Kecubung (Datura metel) Pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus) Jantan (2015)..
Jurnal E-Gigi, 3(2), 470-475.
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َوهُوَ الَّذِي أَ ْن َز َل مِنَ ال َّسمَا ِء مَا ًء َفأ َ ْخرَ جْ َنا بِ ِه َن َباتَ ُك ِّل َشًْ ٍء َفأ َ ْخرَ جْ َنا ِم ْن ُه َخضِ رً ا ُن ْخ ِر ُج
َّ ب َو
ٍ ت مِنْ أَعْ َنا
ٍ ِم ْن ُه حَ ًّبا ُم َترَ ا ِكبًا َومِنَ ال َّن ْخ ِل مِنْ َط ْل ِعهَا قِ ْن َوانٌ دَانٌِ ٌَة َوجَ َّنا
َالز ٌْ ُتونَ َوالرُّ مَّان
ٰ
ُ ُم ْش َت ِبهًا َو َغ ٌْرَ ُم َت َش ِاب ٍه ۗ ا ْن
َ
ٍ ظرُوا إِلَ ٰى َثم َِر ِه إِ َذا أَ ْثمَرَ َو ٌَ ْن ِع ِه ۚ إِنَّ فًِ ذلِ ُك ْم ََلٌَا
َت لِ َق ْو ٍم ٌ ُْْ ِم ُنون
Artinya: “dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu
Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan
Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang
menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu
butiryang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkaitangkainyang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak
serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu ada tanda tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang
yang beriman.”
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu kebesaran
Allah SWT ditunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan
tumbuh-tumbuhan yang baik dan memiliki manfaat didalamnya. Hal
tersebut tergantung kemauan manusia sebagai makhluk yang berakal
untuk mencari manfaat dari berbagai macam tumbuhan yang telah
ditumbuhkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu dibutuhkan suatu
penelitian sebagai landasan untuk menguji potensi ekstrak daun sirsak
15
.
Berdasarkan hal tersebut sirsak juga memiliki manfaat yang besar
bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah sebagai obat tradisional
yang memiliki multi khasiat dan buahnya dapat dikonsumsi secara
langsung. Dalam bidang industri makanan sirsak dapat diolah menjadi
selai buah dan sari buah, sirup hingga dodol sirsak 16 . Alam
memberikan berbagai tanaman yang berguna dalam pestisida nabati
Allah SWT menciptakan berbagai tanaman guna dimanfaatkan
manusia dan membuat manusia berpikir sesuai dengan dalil dalam Q.S
Luqman : 10

15
Anisa Fitri, “Pengaruh Ekstrak Biji Buah Srikaya (Annona squamosa)
Terhadap Hama Kutu Putih Pseudococcus viburni”, (2019), 2–3.
16
Agus Ismanto et al., “Efektifitas Konsentrasi Ekstrak Biji Sirsak Gunung (
annona montana Macf.) Terhadap Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes
curvignathus holmgren , Rhinotermitidae )”, Sains Natural Universitas Nusa Bangsa,
Vol. 10 No. 1 (2020), 20.
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َّ ض رَ َواسِ ًَ أَنْ َتمٌِ َد بِ ُك ْم َوب
َْث فٌِهَا مِن
ِ َاوا
َ َخلَقَ ال َّسم
ِ ْت بِغَ ٌ ِْر عَ َم ٍد َترَ ْو َنهَا ۖ َوأَ ْل َق ٰى فًِ ْاْلَر
ُك ِّل دَ ا َّب ٍة ۚ َوأَ ْن َز ْل َنا مِنَ ال َّسمَا ِء مَا ًء َفأ َ ْن َب ْت َنا فٌِهَا مِنْ ُك ِّل َز ْو ٍج َك ِر ٌٍم
Artinya: “Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu
melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi
supaya bumi itu hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya
segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik “ (Q.S Luqman : 10).
Ayat tersebut memberikan maksud bahwa manusia mempunyai
tanggung jawab yang penting dalam pengelolaan serta ikut serta
dalam menjaga alam sekitar. Salah satu tugas manuasia ialah dalam
memakmurkan alam yang berarti manusia harus dapat menjaga serta
mengembangkan potensi alam semaksimal mungkin dengan selalu
berusaha agar alam tidak rusak. Segala yang ada di bumi yakni mulai
dari hewan, tumbuhan, air, tanah, gunung, laut, hutan, dan segala
pemberian Tuhan disyukuri serta dimanfaatkan manusia guna menjaga
kelangsungan generasinya17.
Tumbuhan daun sirsak (Annona muricata L) mengandung senyawa
yang bersifat racun bagi serangga maka ekstrak daun sirsak juga dapat
digunkan sebagai bioinsektisida dalam pengendalian rayap tanah.
Daun sirsak mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai
bioinsektisida,
ekstrak
daun
sirsak
dimanfaatkan
untuk
18
menangulanggi serangga rayap dan hama lainnya . Pemanfaatan
senyawa bioinsektisida tumbuhan yang memiliki sifat racun serangga,
khususnya untuk rayap, dapat diperoleh salah satunya adalah family
Annonaceae. Annonaceae memiliki produk metabolit sekunder
dengan aktivitas insektisida tinggi. Biji sirsak juga memiliki produk
metebolit seperti sekunder alkaloid dan acetogenin, asimisin,
bulatacin, dan squamosin. Terdiri dari beberapa kandungan kimia
alkaloida, flavonoida, saponin, tanin, gikosida, atrakuinon, dan
steroid. Acetogenin sendiri memiliki keistimewaan sebagai anti feenda
nt, dan serangga tidak lagi bergairah bagian tanaman yang disukainya
17

Tatik Wijayanti, “Pengaruh Kombinasi Ekstrak Akar Tuba (Derris ellptica)
Dan Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus) Terhadap Aktivitas Makan Dan
Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes gestroi)”, Skripsi, 2021,5-6.
18
I Dewa Made Arimbawa et al., “Uji Potensi Daun Sirsak (Annona muricata L)
Untuk Mengendalikan Hama Ulat Krop (Crocidolomia pavonana F)”, Agrimeta, Vol.
8 No. 15 (2018), 61.
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dan pada konsentrasi rendah bersifat racun sehingga bisa membuat
serangga hama mati. Sedangkan senyawa pada ekstrak biji sirsak
dapat menyebabkan kematian pada rayap, mortalitas disebabkan karna
bahan aktif yang terkandung dalam ekstrak biji berfungsi dengan baik
sebagai bioinsektisida repellent dan anti feendant yang mampu
menghentikan aktivitas makan serangga19. Salah satu tumbuhan biji
sirsak gunung memiliki produk metabolit sekunder alkaloid dan
acetogenin. Acetogenin adalah senyawa yang dapat digunakan untuk
mengendalikan organisme pengganggu. Senyawa tersebut beracun
tidak memiliki efek samping terhadap lingkungan dan tidak berbahaya
bagi manusia dan ramah dengan lingkungan karna cepat terurai di
tanah, selain itu dekomposisi sampah dan residu organik sehingga
lebih aman untuk organik 20 . Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Uji
Efektifitas Bioinsektisida Ekstrak Daun Sirsak terhadap Mortalitas
Rayap Tanah (Coptotermes gestroi)”.
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar Belakang di atas maka masalah yang
diidentifikasi dan batasan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
a. Rayap merupakan serangga perusak yang dapat
menimbulkan kerugian bagi manusia.
b. Pengendalian rayap selama ini masih banyak menggunakan
insektisida sintetik yang berbahaya bagi kondisi
lingkungan.
c. Pemanfaatan daun sirsak (Annona muricata L) yang
kurang efektif.
2. Pembatasan Masalah

19
Ana Rahmawati Burhanuddin Nasir Rosmini, “Pengaruh Berbagai Konsentrasi
Daun Sirsak (Annona muricata L.) Dalam Mengendalikan Spodoptera exigua hubner
(Lepidoptera : noctudae) pada tanaman bawang merah”, Vol. 7 No. 4 (2019), 415–
23.
20
Agus Ismanto et al., “Efektifitas Konsentrasi Ekstrak Biji Sirsak Gunung (
Annona montana macf.) Terhadap Mortalitas Rayap Tanah (Coptotermes
curvignathus holmgren , Rhinotermitidae )”, Sains Natural Universitas Nusa Bangsa,
Vol. 10 No. 1 (202.0), 20.
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Untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis
membatasi penelitian ini yaitu:
a. Efektivitas penggunaan ekstrak daun sirsak (Annona
muricata L) sebagai bahan insektisida alami terhadap
mortalitas rayap tanah dengan parameter pengamatan
mortalitas rayap tanah (Coptotermes gestroi).
b. Pemakain daun sirsak (Annona muricata L) dalam riset ini
berupa, ketiga sampai keemepat dari pucuk batang
c. Penggunaan rayap tanah (Coptotermes gestroi) berupa
kasta pekerja dan prajurit dalam riset ini.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah
dalam penelitian adalah bagaimana efektivitas bioinsektisida ekstrak
daun sirsak (Annona muricata L) terhadap mortalitas rayap tanah
(Coptotermes gestroi)?
E.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui efektivitas penggunaan ekstrak daun sirsak (Annona
muricata L) terhadap mortalitas rayap tanah (Coptotermes gestroi).
F.

Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka manfaat
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai wawasan baru terkait
penggunaan bioinsektisida berbahan dasar ekstrak daun sirsak
dan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.
2. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi bahwa ekstrak
daun sirsak dapat di gunakan sebagai pengendali hama rayap.
3. Bagi Pendidikan sebagai panduan praktikum untuk jenjang
mahasiswa.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Pada penelitian penggunaan ekstrak daun sirsak sebagai pestisida
nabati berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan hama Crocidolomia
pavonana F pada dosis 40 ml/100 ml aquades uji mortalitas racun
kontak maupun racun perut berpengaruh nyata pada tingkat anti
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makan uji larva. 40 ml/100 ml aquades memperlihatkan tingt kematian
yang cepat selama 5 hari, dan uji anti makan dibandingkan dengan
konsentrasi lainnya. Hal ini berarti semakin tinggi konsentrasi yang di
berikan maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mematikan
larva21.
Penelitian yang telah di lakukan pada larva Aedes aegypti dan
Culex sp, dengan perlakuan di buat variasi konsentrasi daun sirsak
membuktikan bahwa konsentrasi larutan daun sirsak 10%, 30%, dan
50% dapat menyebabkan kematian 100% larva. Akan tetapi terdapat
perbedaan kematian dari tiga perlakuan tersebut. Pada konsentrasi
larutan daun sirsak 10%, 30%, dan 50% pada larva Aedes aegypti
yang paling efektif dengan cepat dan banyak larva yang mati adalah
konsentrasi 50% 22.
Hasil uji, ekstrak daun sirsak efektif membunuh larva Artona
flavipuncta mencapai 100%. Ekstrak sirsak dan damar sama-sama
efektif membunuh larva, namun keunggulan ekstrak sirsak adalah
sudah dapat membuat larva mati sejak satu jam pertama setelah
perlakuan. Kematian yang cepat di alami oleh larva Artona
flavipuncta kemungkinan besar di sebabakan oleh sifat racun yang di
kandung oleh tanaman sirsak yang di sebakan oleh kontak racun
masuk kedalam tubuh serangga melalui kulit celah lubang langsung
mengenai mulut serangga23.
Berdasarkan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 0,5%
menunjukan bahwa ekstrak duan sirsak pada masing-masing
perlakuan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata perlakuan
selama pengamatan berlangsung 7 minggu setelah aplikasi (7MSA).
Dari hasil analisis sidik ragam menunjukan konsentrasi ekstrak daun
21

I Dewa Made Arimbawa et al., “Uji Potensi Daun Sirsak (Annona muricata L)
Untuk Mengendalikan Hama Ulat Krop (Crocidolomia pavonana F)”, Agrimeta, Vol.
8 No. 15 (2018), 61.
22
Ana Rahmawati Burhanuddin Nasir Rosmini, Loc.Cit.Dwi Aprilia Anggraini
Dan Siti Lutfiyatul Kamalliyah, “Efektifitas Konsentrasi Larutan Daun Sirsak
(Annona muricata L) (10%, 30%, 50%) Terhadap Perkembangan Mortalitas Larva
Aedes Aegypti Dan Culex Sp”, Jurnal Sains, Vol. 8 No. 15 (2018), Hal. 27–
33,.Anggraini and Kamalliyah, 31.
23
I Putu Agus Dan Hendra Wibawa, “Perbandingan Efektifitas Ekstrak Legundi (
Vitex Trifolia L .), Sirsak ( Annona muricata L .) Dan Damar (Agathis borneensis
warb.) Terhadap Mortalitas Larva Artona Flavipuncta Hama Pada Tanaman
Kecombrang ( Etlingera elatior ( Jack ) R . M . Sm .)”, Vol. 2 No. 1 (2019), 23.
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sirsak 125 ml/l cenderung lebih efektif untuk mengurangi jumlah
individu ulat bawang Spodoptera exigua, dengan kisaran jumlah
individu 10,67 ekor sampai dengan 3,33 ekor. Sedangkan pengamatan
tanpa perlakuan ekstrak daun sirsak (kontrol) tidak menurunkan
jumlah individu Spodoptera exigua 24.
Berdasarkan kajian yang terdahulu menggunakan ekstrak akar
tuba dengan kombinasi serei wangi dengan menggunakan umpan
rayap komersil above ground (AG). Termisida berbentuk umpan yang
siap pakai dalam kemasan cartridge untuk mengendalikan rayap tanah,
senyawa yang terkandung dalam umpan ini yaitu racun lambung.
Sedangkan mortalitas rayap tanah yang paling cepat mati pada
perlakuan ekstrak akar tuba dengan persentase sebesar 80,66%.
Chitin synthesis inhibitor (penghambat sistesa kitin yang merupakan
zat yang berpengaruh dalam ganti kulit serangga atau rayap (Chitin
merupakan bahan pembentuk Exoskeleton) dari bahan aktif,
Hexaflumuron atau Bistrifluron yang dipasang pada alat pengumpan,
ekstrak yang dihasilkan berupa bentuk gel. Keterbaruan penelitian
penulisan adalah dengan menggunakan metode penyemprotan
langsung ketubuh rayap sampai basa, dan menggunakan daun sirsak
penelitian ini untuk mengetahui kandungan acetogenin, asimisin,
bulatacin, dan squamosin. Acetogenin sendiri memiliki keistimewaan
sebagai anti feendent, dan serangga tidak lagi bergairah bagian
tanaman yang disukainya, konsentrasi rendah bersifat racun sehingga
bisa membuat serangga hama mati. Sedangkan daun dan biji sirsak
mengandung zat aktif disebabkan karna bahan aktif yang terkandung
dalam biji sirsak berfungsi dengan baik dan bioinsektisida repellent
dan anti feendant yang mampu menghentikan aktivitas makan
serangga yang mampu menolak serangga.
Melalui penelitian ini dengan maksud untuk mengantikan bahan
komersial peptisida sintetis yang mengandung bahan kimia yang
berbahaya dengan bahan bioinsektisida ekstrak daun sirsak sehingga

24

Ana Rahmawati Burhanuddin Nasir Rosmini, Loc.Cit.Dwi Aprilia Anggraini
Dan Siti Lutfiyatul Kamalliyah, “Efektifitas Konsentrasi Larutan Daun Sirsak
(Annona muricata L) (10%, 30%, 50%) Terhadap Perkembangan Mortalitas Larva
Aedes aegypti Dan Culex Sp”, Jurnal Sains, Vol. 8 No. 15 (2018), Hal. 27–
33,.Anggraini and Kamalliyah, 31.420.
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memiliki efektivitas yang baik dalam penggunaanya sebagai
mortalitas rayap tanah.
H. Sistematika Penulisan
Secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari bagian yaitu:
bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.
1. Judul proposal, logo UIN Raden Intan Lampung, nama
penulis, nomor pokok mahasiswa (NPM), jurusan/prodi,
nama fakultas dan Universitas serta tahun penyelesaian di
lengkapi dengan logo UIN Raden Intan Lampung.
2. Bab I pendahuluan, memuat penegasan judul, latar belakang
masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan.
3. Bab II tinjauan pustaka, memuat bioinsektisida, tumbuhan
sirsak, rayap tanah, jenis - jenis ekstraksi dan pelarut,
pengajuan hipotesis.
4. Bab III metode penelitian, memuat waktu dan tempat
penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel
dan tehnik pengumpulan data, prosedur kerja, devinisi
operasional variabel, instrument penelitian, uji prasyarat
analisis dan uji hipotesis.
5. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi deskripsi hasil pengamatan dan deskripsi
uraian pengamatan.
6. Bab V Simpulan dan Rekomendasi
Bab ini berisi pernyataan singkat penulis mengenai penilitian
dan saran-saran praktis maupun teoretis.
7. Daftar Rujukan.
8. Lampiran.

BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Simpulan
Hasil penelitian uji efektivitas bioinsektisida ekstrak daun
sirsak (Annona muricata L) terhadap mortalitas rayap tanah
(Coptotermes gestroi.) yang dilakukan dengan 4 perlakuan dan
1 kontrol hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pengunaan ekstrak daun sirsak Annona muricata L sebagai
bioinsektisida pada rayap tanah Coptotermes gestroi, efektif
terhadap mortalitas rayap. Hasil optimal ditunjukkan pada
perlakuan P3 yaitu penggunaan ekstrak daun sirsak sebesar 60 %
dengan Tingkat mortalitas sebesar 94 % dan tingkat terkecil
perlakuan P1 sebesar 77 %.
B. Rekomendasi
1. Bagi masyrakat, hasil penelitian dapat digunakan sebagai
bioinsektisida yang aman dan ramah lingkungan karena
residunya mudah hilang.
2. Bagi peneliti yang akan datang, dapat digunakan sebagai
sumber referensi untuk melakukan penelitian yang dapat
menanggulangi hama pada lingkungan sekitar.
3. Sebaiknya pada uji bioinsektisida di lakukan uji lanjut
bahan aktifnya.
4. Pada uji bioinsektisida ini baiknya menggunakan uji
sistemik (umpan) dengan metode penyemprotan ke
makanannya.
5. Pembuatan ekstrak Bioinsektisida yang terlalu mahal.
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