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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN INSEKTISIDA NABATI  DARI SENYAWA 

FLAVONOID EKSTRAK DAUN GAMAL (Gliricidia maculata, Hbr.) 

UNTUK MENGENDALIKAN HAMA KUTU PUTIH (Planococcus citri, 

Risso.) PADA TANAMAN KOPI (Coffea robusta, L.)  

 

Oleh 

 

Apriliyani 

 

Kopi  merupakan komoditas penting di Indonesia, produktivitasnya mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun.  Rendahnya tingkat produktivitas kopi  disebabkan 

serangan hama, salah satunya hama kutu putih (P. citri), hilangnya produksi 

akibat serangan berat dapat mencapai 90%.  Dalam pengendalian hama, petani 

masih menggunakan insektisida sintetik, yang memiliki dampak negatif terhadap 

lingkungan dan manusia.  Untuk  menguranginya  perlu dicari insektisida yang 

lebih ramah lingkungan (insektisida nabati).  Salah satu tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai insektisida nabati yaitu tanaman gamal (G. maculata.).  

Penelitian ini bertujuan untuk  memperoleh senyawa flavonoid ekstrak polar (air 

dan metanol) daun gamal yang bersifat sebagai insektisida nabati dengan cara 

isolasi dan pemurnian, dan mengetahui  perbandingan konsentrasi yang  efektif 

dari  senyawa flavonoid ekstrak polar (air dan metanol)  serbuk  daun gamal 

terhadap mortalitas kutu putih.  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

pada skala laboratorium, dengan  5 tingkatan konsentrasi (0%, 0,01%, 0,02%, 

0,03%, dan 0,04%) dan 3 kali ulangan.  Mortalitas kutu putih diamati pada 12, 24, 

48, 72  jam setelah perlakuan. Untuk mengetahui Perbandingan  konsentrasi yang 

efektif dari senyawa flavonoid ekstrak polar (air dan metanol) dibuat formula 

dengan  perbandingan (1:1, 2:1, dan 1:2).  Analisis probit untuk menentukan nilai  

LC50, uji Anara dan uji lanjut dengan Tukey’s digunakan untuk menentukan 

larutan  yang efektif sebagai insektisida nabati.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  ekstrak polar (air dan  metanol) daun gamal mengandung senyawa 

flavonoid yang bersifat sebagai insektisida nabati terhadap hama kutu putih pada 

tanaman kopi dengan nilai  LC50 pada 72 jam untuk ekstrak air 0,033% dan 

ekstrak metanol 0,039%.  Ketiga formula (perbandingan konsentrasi yang efektif)  

yang digunakan dapat menyebabkan kematian terhadap hama kutu putih, formula 

2 lebih efektif dibandingkan formula 1 dan formula 3. 

 

 

Kata Kunci : Insektisida nabati, flavonoid, ekstrak  daun gamal (Gliricidia 

maculata), kutu Putih (Planococcus citri) 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

DEVELOPMENT OF BOTANICAL INSECTICIDE FROM FLAVONOID 

COMPOUND OF LEAF EXTRACT GLIRICIDIA MACULATA TO 

CONTROL COFFEE MEALYBUG  PLANACOCCUS CITRI 

 

By 

 

Apriliyani 

 

Coffee is an important commodity in Indonesia,  its production continues to 

decrease from year to year.  One of  important pest  is the mealybug (Planococcus 

citri), the production lost due to a severe attack can reach 90%.  Farmers still 

using synthetic insecticides  to control the pest, which have negative effect on the 

environment and humans buying. To reduce its, necessary to find the environment 

friendly insecticides (botanical insecticide).  One of the plant can be used as 

botanical insecticide is Gliricidia maculata.  The purpose of the study to obtain 

flavonoid  compound from polar extract (water and methanol)  of  G. maculata 

leaves, as botanical insecticide throught out  isolation and purification.  To 

compare the effective concentration of  the flavonoid compounds  from polar 

extract (water and methanol) of  powder leaveas G. maculata on mortality coffee  

mealybug.  A set of laboratory experiment was conducted by using block design.  

Water and methanol extracs  (WE and ME)  with 5 levels concentration i.e. 0%, 

0.01%, 0.02%, 0.03% and 0.04%, and 3 replications.  Mealybug mortality 

observed at 12, 24, 48, 72 hours after treatment.  To find out Comparisons 

effective concentration of flavonoids extract of polar (water and methanol) made 

formula with ratio (1: 1, 2: 1 and 1: 2).  Analysis Probit were used for Determine  

LC50 values, ANOVA and Tukey’s  test was used  to determine an effective 

formula botanical insecticide.  The results showed that the polar extract (water and 

methanol) Gliricidia leaves contains flavonoids that act as insecticides against 

coffee mealybug (P.citri) with LC50  72 hours water extract 0,033% and metanol 

extract 0,039%.  The third formulas (Ratio of effective concentration)  tested kill  

the coffee  mealybug, formula 2 was more effective than formula 1 and formula 3. 

 

 

Keywords:   Botanical insecticide,  flavonoids, powder leaves (Gliricidia 

maculata), coffee mealybug (Planococcus citri). 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang  Masalah 

 

 

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan 

berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan 

penting sebagai sumber devisa tetapi juga merupakan sumber penghasilan 

bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia  

(Rahardjo, 2012). 

 

Provinsi Lampung merupakan salah  satu  daerah penghasil kopi dengan 

jangkauan pemasaran dalam dan  luar  negeri.  Produksi kopi di Lampung 

mencapai 134.700 ton pada tahun  2013, memberikan kontribusi tertinggi 

terhadap total produksi kopi nasional dibandingkan produksi kopi di 

provinsi-propinsi lainnya.  Produktivitas tanaman kopi di Indonesia baru 

mencapai 700 kg biji kopi/ha/tahun untuk Robusta dan 800 kg biji 

kopi/ha/tahun  untuk Arabika.  Produktivitas kopi di Lampung 1.001 kg biji 

kopi/ha/tahun.   Sedangkan  produktivitas  negara tetangga seperti Vietnam 

telah mencapai  lebih dari 1.500 kg/ha/tahun  (Direktorat  Jendral 

Perkebunan, 2014). 
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Produktivitas kopi di Indonesia dinilai masih rendah  yakni berada di urutan 

ketiga dunia.  Rendahnya tingkat produktivitas tanaman kopi salah satunya 

disebabkan oleh tingkat  serangan hama yang relatif tinggi, salah satu hama 

yang dapat menurunkan produksi kopi adalah kutu  putih (Planococcus 

citri).  Hama ini menyerang tanaman kopi pada bagian buah muda, buah tua, 

ranting, tunas dan daun muda  (Wicaksono, 2013). 

Saat ini tuntutan konsumen terhadap produk-produk tanaman perkebunan 

sudah mempertimbangkan  aspek kesehatan, pelestarian lingkungan dan 

aspek sosial. Permintaan produk perkebunan yang bebas dari residu bahan 

kimia berbahaya akhir-akhir ini semakin meningkat, termasuk di dalamnya 

bebas dari residu pestisida sintetik.  Oleh karena itu strategi pengelolaan 

organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan yang diusahakan harus 

menyelaraskan dengan tuntutan konsumen tersebut, bila menginginkan 

produk yang dihasilkan unggul dalam kompetisi di pasaran global.  Di 

samping itu, penggunaan pestisida sintetik pada ekosistem perkebunan 

dalam jangka panjang memiliki dampak negatif yang cukup banyak, selain 

dari segi biaya juga cukup mahal (Wiryadiputra, 2003). 

Pemakaian pestisida sintetik selama ini diyakini mampu membasmi hama 

dan penyakit tanaman, ternyata menimbulkan dampak negatif bagi 

lingkungan hidup, termasuk manusia.  Oleh  karena itu  muncul berbagai 

pemikiran dan upaya untuk menemukan pestisida yang ramah lingkungan. 

Upaya tersebut adalah dengan  memanfaatkan berbagai jenis tanaman  
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sebagai insektisida yang dapat mengendalikan populasi hama serangga.  

Insektisida nabati adalah insektisida yang bahan dasarnya berasal dari 

tumbuhan dan bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan seperti akar, batang, 

bunga, umbi, dan buah  (BBPP Lembang, 2009). 

Pengendalian hama pada tanaman kopi pada tingkat petani umumnya masih 

menggunakan insektisida sintetik.  Penggunaan insektisida sintetik  yang 

tidak tepat akan membawa dampak buruk, dapat menyebabkan timbulnya 

resistensi hama, munculnya hama sekunder, pencemaran lingkungan dan 

ditolaknya produk karena masalah residu yang melebihi ambang batas 

toleransi.  Selain itu penggunaan insektisida sintetik secara intensif  juga 

memberikan berbagai dampak yang tidak diinginkan, seperti kerusakan 

ekosistem lahan pertanian, terganggunya eksistensi flora dan fauna di 

sekitar lahan pertanian dan dampak  kesehatan petani akibat penggunaan 

insektisida.  Cara pengendalian yang sederhana, murah dan ramah 

lingkungan, antara lain dengan penggunaan insektisida  nabati dengan 

memanfaatkan tumbuhan dan penggunaan musuh alami (Siswanto dan 

Karmawati, 2012). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai insektisida nabati adalah 

daun gamal (Gliricidia maculata Hbr.).  Daun gamal mengandung bahan 

aktif kumarin yang bersifat insektisida, rodentisida dan bakterisida 

(Kementerian  Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2009). 



4 
 

 

 

Hasil penelitian uji efikasi ekstrak daun gamal terhadap imago hama bisul 

dadap  membuktikan bahwa ekstrak polar (air dan etanol) daun gamal dapat 

menyebabkan kematian 100% pada imago hamabisul dadap (Quadrastichus 

erythrinae) setelah 72 jam perlakuan pada skala laboratorium (Nukmal dkk, 

2009).  Selain itu ekstrak air daun gamal hasil maserasi bertingkat dengan 

konsentrasi 2,19% dapat mematikan 50% hama penghisap buah lada 

(Dasynus piperis) setelah 72 jam perlakuan  pada skala laboratorium 

(Nukmal dkk., 2010). 

Isolasi senyawa flavonoid dari ekstrak metanol daun gamal juga  pernah 

dilakukan Nukmal dan Utami, (2011) serta uji insektisida nabati terhadap 

hama kutu putih tanaman pepaya (Paracoccus marginatus).  Diketahui 

bahwa senyawa isolat flavonoid  memiliki aktivitassebagai insektisida 

nabati terhadap hama kutu putih tanaman pepaya dengan nilaiLC50 1,8 % 

setelah perlakuan 24 jam.  Diperkuat lagi hasil uji toksisitas ekstrakair daun 

gamal oleh Nukmal dkk., (2011) terhadap hama kutu putih tanaman pepaya. 

Diketahui bahwa nilai LC50, ekstrak air daun gamal efektif dalam 

mematikan hama kutu putih pada tanaman pepaya karena pada konsentrasi 

1,32% -8,5% sudah dapat mematikan 50% serangga uji dalam waktu 48 

jam. 

Selanjutnya  hasil penelitian Afryorawan, (2013) membuktikan bahwa 

ekstrak metanol  daun gamal mengandung senyawa flavonoid yang mampu  

mematikan hama kutu putih pada tanaman pepaya dengan nilai LC50  3,35%  

dalam waktu 12 jam setelah  perlakuan. 
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Hasil penelitian-penelitian yang  dilakukan telah membuktikan bahwa 

dalam ekstrak serbuk daun gamal terdapat senyawa golongan flavonoid 

yang berpotensi sebagai insektisida nabati.  Guna pengembangan insektisida 

nabati daun gamal untuk mengendalikan hama kutu putih pada tanaman lain 

seperti tanaman kopi misalnya, maka perlu dilakukan penelitian ini.  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan insektisida nabati yang lebih ramah lingkungan.  

1.2   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Memperoleh senyawa flavonoid ekstrak polar (air dan metanol) daun 

gamal  yang bersifat sebagai insektisida nabati dengan cara isolasi dan 

pemurnian. 

2. Mengetahui perbandingan konsentrasi yang  efektif  (formula) dari  

senyawa flavonoid ekstrak polar  (air dan metanol) daun gamal terhadap 

mortalitas kutu  putih. 

1.3    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi ilmiah dalam 

pengembangan senyawa flavonoid  yang berasal dari daun gamal,  sebagai 

insektisida nabati yang dapat digunakan untuk  pengendalian hama kutu 

putih  pada tanaman kopi. 
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1.4   Kerangka Pemikiran 

Kopi merupakan komoditas penting bagi Indonesia, baik secara ekonomis 

maupun sosial. Namun, produktivitas tanaman kopi masih rendah baik 

ditingkat petani perkebunan rakyat, swasta maupun negara. Rendahnya 

tingkat produktivitas tanaman kopi salah satunya disebabkan oleh tingkat 

serangan hama yang relatif tinggi, salah satu hama yang dapat menurunkan 

produksi kopi adalah kutu putih.  

Umumnya para petani  masih  menggunakan  insektisida sintetik untuk 

mengendalikan hama pada tanaman kopi.  Salah  satu alternatif untuk 

mengendalikan hama dengan cara yang lebih aman dan ramah lingkungan 

yaitu dengan menggunakan insektisida nabati.  Salah satu tanaman yang 

dapat dijadikan sebagai insektisida nabati adalah ekstrak  daun gamal. 

 

Untuk mendapatkan insektisida nabati dari tanaman gamal dilakukan 

dengan cara maserasi bertingkat.  Pemurnian dengan cara hidrolisis dan 

fraksinasi sehingga didapatkan ekstrak murni yang  kaya flavonoid.  Setelah 

itu dilakukan bioassay  terhadap kutu putih pada buah kopi   yang sudah 

direndam  ekstrak polar serbuk daun gamal.   Fraksi aktif dapat dilihat dari 

mortalitas kutu putih pada 12, 24, 48 dan 72 jam setelah perlakuan. 

Selanjutnya senyawa murni dikembangkan menjadi insektisida nabati 

dengan cara membuat formula dengan perbandingan konsentrasi 

berdasarkan  nilai LC50  pada bioassay ekstrak murni air dan metanol yaitu  

formula 1 (1:1), formula 2 (2:1), dan formula 3 (1:2).  
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Setelah  dilakukan pemurnian ekstrak polar (air dan metanol) serbuk daun 

gamal, bioassay dan pengembangan senyawa flavonoid,  maka diperoleh 

insektisida nabati yang lebih ramah lingkungan. 

1.5    Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Senyawa flavonoid ekstrak polar (air dan metanol) serbuk daun gamal 

memiliki daya insektisida terhadap hama kutu putih  pada tanaman kopi. 

2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka semakin cepat 

waktu yang dibutuhkan  untuk mematikan hama  kutu putih.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Hama dan Insektisida  

Hama adalah setiap organisme yang bersifat merusak atau mempunyai 

potensi merusak terhadap tanaman, produk-produk tanaman, produk dan 

bahan pangan, ternak dan manusia.  Keberadaan hama sangat merugikan 

karena  dapat mengurangi ketersediaan, mutu atau sumber bahan hayati  

(Koswara,  2006) 

 

Ada ratusan jenis serangga berstatus hama pada tanaman perkebunan. Di 

antara serangga-serangga hama, ada yang dikelompokkan sebagai hama 

utama karena memiliki potensi biotik (daya reproduksi, daya makan atau 

daya rusak, dan daya adaptasi) yang tinggi.  Hama tersebut selalu 

mengakibatkan kehilangan hasil panen yang relatif tinggi sepanjang tahun, 

bahkan sering dilaporkan mengalami eksplosif  apabila kondisi lingkungan 

mendukung.  Untuk mengendalikannya, petani pada umumnya 

menggunakan pestisida sintetik  yang diaplikasikan secara terjadual dengan 

frekuensi tinggi, tanpa memperhatikan keadaan populasi di lapangan. 

Penggunaan insektisida menjadi berlebihan sehingga seringkali tidak 

mengenai sasaran, bahkan dapat menimbulkan dampak negatif baik  
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terhadap pendapatan petani, maupun lingkungan, seperti musnahnya 

serangga berguna dan munculnya gejala resurgensi dan resistensi hama 

(Arifin, 1999). 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengendali hama adalah 

dengan penggunaan insektisida nabati yang bersifat ramah lingkungan. 

Selain itu juga insektisida nabati dari tumbuhan mudah terurai dan relatif 

aman terhadap organisme yang bukan sasaran.  Jenis tumbuhan yang 

dimanfaatkan sebagai insektisida nabati sangat beragam (Siswanto dan 

Karmawati, 2012). 

Insektisida nabati adalah herbal dari bahan tumbuhan yang diekstraksi 

menjadi konsentrat dengan tidak mengubah struktur kimianya.  Insektisida 

ini mudah terurai atau terdegradasi sehingga tidak persisten di alam ataupun 

pada bahan makanan.  Insektisida nabati aman bagi lingkungan, untuk 

mendukung pertanian organik dalam upaya mengurangi penggunaan 

insektisida sintetis dan  harganya pun lebih murah (Indriani, 2006). 

2.1.1 Jenis Insektisida 

Tarumingkeng (1992) membagi insektisida menjadi 3 jenis 

berdasarkan mekanisme dalam meracuni makanan serangga, yaitu : 

1. Insektisida sistemik 

Insektisida sistemik adalah insektisida yang diserap oleh bagian-

bagian tanaman melalui stomata, meristem akar, lentisel batang 
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dan celah-celah alami yang terdapat di permukaan tanaman. 

Insektisida ini akan melewati sel-sel menuju ke jaringan 

pengangkut dan akan meninggalkan residunya pada sel-sel yang 

dilewatinya.  Melalui pembuluh angkut insektisida 

ditranslokasikan ke bagian-bagian tanaman lainnya baik kearah 

atas (akropetal) atau ke bawah (basipetal), termasuk ke tunas yang 

baru tumbuh.  Serangga akan mati apabila memakan bagian 

tanaman yang mengandung residu insektisida. 

 

2. Insektisida non-sistemik 

Insektisida non-sistemik adalah insektisida yang tidak dapat 

diserap oleh jaringan tanaman, tetapi hanya menempel pada 

bagian luar tanaman.  Serangga akan mati apabila memakan 

bagian tanaman yang permukaannya terkena insektisida. 

 

3. Insektisida sistemik lokal 

Insektisida sistemik lokal adalah insektisida yang mampu diserap 

oleh jaringan daun, tetapi tidak dapat ditranslokasikan ke jaringan 

bagian tanaman lainnya.  Misalnya insektisida yang jatuh ke 

permukaan atas daun akan menembus epidermis atas kemudian 

masuk ke jaringan parenkim pada mesofil dan menyebar ke 

seluruh mesofil daun hingga mampu masuk kedalam sel pada 

lapisan epidermis daun bagian bawah. Serangga akan mati apabila 

memakan bagian tanaman yang tersebar insektisida. 
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2.1.2  Sasaran Racun Insektisida 

Berdasarkan cara masuknya insektisida ke dalam jasad sasaran 

Hudayya dan Jayanti,  2012 menggolongkan menjadi :  

1. Racun perut/lambung, adalah insektisida yang mampu 

membunuh serangga dengan cara masuk ke saluran pencernaan 

melalui makanan yang dimakan. Insektisida akan masuk ke 

organ pencernaan serangga dan diserap oleh usus kemudian 

ditranslokasikan ke organ sasaran yang mematikan seperti pusat 

syaraf, organ respirasi, dan sel-sel lambung. 

2. Racun kontak, insektisida ini membunuh serangga dengan cara 

masuk kedalam tubuh serangga melalui kulit, celah/lubang 

alami pada tubuh atau langsung mengenai mulut serangga. 

Serangga akan mati apabila kontak langsung dengan insektisida 

tersebut.  

3. Racun nafas, insektisida yang masuk melalui trachea serangga 

dalam bentuk partikel mikro yang melayang diudara berupa gas, 

asap, maupun uap dari insektisida. Serangga akan mati apabila 

menghirup partikel dari insektisida tersebut dalam jumlah 

tertentu. 

4. Racun saraf, merupakan insektisida yang cara kerjanya 

mengganggu sistem saraf  jasad sasaran. 

5. Racun protoplasmik, merupakan insektisida yang bekerja 

dengan cara merusak protein dalam sel tubuh jasad sasaran.  
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6. Racun sistemik, merupakan insektisida  yang masuk ke dalam 

sistem jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian 

tanaman, sehingga bila dihisap, dimakan atau mengenai jasad 

sasarannya bisa meracuni. 

2.2    Kutu Putih Tanaman Kopi  (Planococcus citri) 

Beberapa spesies anggota famili Pseudococcidae merupakan hama penting 

baik pada tanaman pangan, tanaman hias maupun buah-buahan, salah 

satunya adalah kutu putih  yang menyerang tanaman kopi.  Serangga hama 

ini menyerang dengan cara menusukkan stiletnya ke jaringan tanaman, 

khususnya bagian phloem dan menghisap cairan dalam pembuluh tersebut. 

Pada umumnya kutu putih dapat ditemukan pada  bagian pangkal daun, 

kaliks, diantara pelepah daun dan batang atau di mahkota bunga, dan  imago 

mengisap kuncup bunga  (Arifin, 1999 ; Sartiami dkk., 2011). 

2.2.1  Klasifikasi Planococcus citri 

Menurut Kalshoven (1981), klasifikasi kutu putih tanaman kopi 

sebagai berikut:  

Kingdom    :  Animalia  

Filum    :  Arthropoda 

Kelas    :  Insecta 

Ordo   :  Hemiptera  

Famili   :  Pseudococcidae  

Genus   :  Planococcus  

Spesies    :  Planococcus citri, Risso. 
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2.2.2   Morfologi dan Daur Hidup Kutu Putih (P. citri) 

Bentuk betina dan jantan dewasa berbeda.  Betina berbentuk oval, 

dan  tidak mempunyai sayap (Gambar 1).   Kutu putih betina 

panjangnya sekitar 3 mm. Warna kutu ini cokelat kekuningan sampai 

merah orange.  Hama ini tertutup dengan massa putih, seperti lilin 

yang bertepung. Di sepanjang tepi badannya terdapat benang 

(serabut) seperti lilin yang jumlahnya 14 – 18 pasang. Ukuran 

benang terpanjang terdapat pada bagian belakang.  Sementara itu, 

serangga  jantan panjangnya  1 – 1,5 mm. Jantan mempunyai sayap,  

badan jantan agak kurus dengan antena agak panjang (Arifin, 1999 ; 

Asiedu, dkk. 2014). 

 

Gambar 1.  Planococcus citri  betina (perbesaran 200 x) 

                   Sumber foto :  Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa 

Barat  2012. 

Betina dapat menghasilkan 200-240 telur dalam periode hidupnya, 

telur berwarna kuning terbungkus dalam jaringan seperti lilin yang 
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longgar. Telur berbentuk oval ukurannya sekitar 0,3 mm. Lama 

stadia telur 3-5 hari. Telur akan menetas tergantung pada musim, 

rata-rata  29 butir per hari  telur menetas dan menjadi nimfa.  

Stadium nimfa terdiri dari 4 instar untuk betina dan 3 instar untuk 

jantan. Betina hidup 1 sampai 2 bulan, sedangkan jantan hanya 1 

sampai 3 hari (Arifin, 1999 ; Asiedu, dkk.  2014). 

2.2.3   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Populasi Kutu Putih  

Kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap populasi kutu putih.  Populasi kutu putih 

berkembang dengan cepat apabila kelembaban udara rata-rata 

bulanan pada pukul 12 siang berada di bawah 70 %.  Presentase 

jumlah pohon kopi yang terserang kutu putih akan menurun jika 

kelembaban udara rata-rata meningkat di atas 70% (Yahmadi, 2006). 

 

Populasi kutu putih meningkat sepanjang musim kemarau, terutama 

jika suhu antara 22ºC  sampai 32ºC dan populasi akan meningkat jika 

musim kemarau terjadi selama 3 - 4 bulan.  Jika hujan turun dibawah 

10 hari,  kutu pada tanaman akan bertahan sepanjang musim 

kemarau.  Sedangkan jika hujan lebih dari 10 hari atau seterusnya 

maka penyebaran kutu  akan berkurang, karena ketika musim hujan, 

cendawan Entomophthora fresenii akan banyak tumbuh pada  

tanaman  kopi, sehingga dapat menyebabkan kematian tinggi pada 

kutu putih   (Rosanti  dan  Purwanto,  2009). 
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2.2.4   Kerugian yang Disebabkan Kutu Putih 

Akibat serangan kutu putih tanaman akan menjadi  kering, selain itu 

tanaman menjadi hitam karena kutu ini menghasilkan embun madu 

yang menjadi tempat pertumbuhan cendawan jelaga. Cendawan  

tersebut dapat menghalangi penyerapan sinar matahari  oleh daun, 

sehingga mengganggu fotosintesis (Arif, 2011). 

Kutu putih pada tanaman kopi  menyerang buah dan bunga,  pada 

saat populasi hama tinggi dapat menyerang pucuk tanaman, daun 

dan cabang muda. Tunas bunga,bunga dan buah muda yang 

terserang akan mengering dan gugur. Buah yang sudah dewasa dan 

masak tidak gugur tetapi akan mengalami hambatan pertumbuhan 

sehingga berkerut dan matang sebelum waktunya dan akan 

menurunkan kualitas biji kopi (Gambar 2).  Hilangnya produksi 

akibat serangan berat  dapat mencapai 90 %  (Sulistyowati  2006). 

 

Gambar 2.  Buah kopi yang terserang kutu putih (P. citri) 

Sumber foto :  Dokumentasi Pribadi 
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2.3 Tanaman Gamal (Gliricidia maculata, Hbr.) 

 

2.3.1   Klasifikasi Tanaman Gamal 

 

Menurut Elevitch and Francis (2006) dan Kementerian Pertanian 

(2009), klasifikasi tanaman gamal sebagai berikut:  

Kerajaan  :  Plantae 

Divisi  :  Magnoliophyta 

Kelas  :  Magnoliopsida 

Ordo   :  Fabales 

Famili  :  Fabaceae 

Subfamili :  Faboideae 

Genus  :  Gliricidia 

Spesies  :  Gliricidia maculata, Hbr. 

 

2.3.2 Deskripsi Tanaman Gamal  

 

Tanaman gamal merupakan tanaman jenis perdu kerabat polong - 

polongan (Fabaceae).  Tanaman ini berukuran sedang dengan 

tinggi 2-13 m.  Memiliki kulit batang yang berwarna cokelat 

muda keabu-abuan dengan alur-alur kecil pada batang yang sudah 

tua.  Daun majemuk menyirip dengan panjang 19- 30 cm, dan 

jumlah helai daun 7-15 yang saling berhadapan.  Gamal memiliki 

bunga yang cukup indah dengan warna putih hingga merah muda 

cerah dan panjang 2,5 – 15 cm.  Pembungaan tanaman gamal  
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terjadi pada November sampai April. Buah gamal berupa polong 

dengan panjang  10-17 cm yang berwarna coklat kemerahan 

hingga gelap dengan jumlah 3-8 biji per polong  (Direktorat 

Pembenihan Tanaman Hutan, 2002).  

Morfologi tanaman gamal dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

                    (a)                                                  (b) 

 
                                  (c)                                (d)                           (e) 

 

Gambar 3.    (a) Tanaman gamal (b) Daun gamal (c) Batang 

gamal (d) Bunga gamal (e) Buah gamal  (Direktorat 

Pembenihan Tanaman Hutan, 2002).   

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Quickstick_(Gliricidia_sepium)_trunk_in_Kolkata_W_IMG_4440.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Gliri_sepi_080719_1489_Fl_soe.jpg
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2.3.3 Penyebaran dan Manfaat Tanaman Gamal 

Tanaman gamal berasal dari Meksiko yang hidup pada ketinggian 

400 m diatas permukaan laut.  Habitat tanaman gamal yaitu pada 

dataran yang memiliki curah hujan yang rendah seperti hutan 

musim gugur (Stewart, 1996).  Tanaman ini sekarang sudah 

menyebar di seluruh daerah tropika  termasuk Indonesia 

(Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, 2002).  

Tanaman gamal merupakan tanaman yang mempunyai banyak 

manfaat.  Tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman 

pelindung, tanaman penyangga untuk  penanaman lada dan  

vanili. Perakaran gamal merupakan penambat nitrogen yang baik. 

Tanaman ini berfungsi pula sebagai pengendali erosi dan gulma 

terutama alang-alang. Daun-daun dan rantingnya yang hijau juga 

dimanfaatkan sebagai mulsa atau pupuk hijau untuk memperbaiki 

kesuburan tanah. Daun, biji dan kulit batang gamal mengandung 

zat yang bersifat racun. Dalam jumlah kecil, ekstrak bahan-bahan 

itu digunakan sebagai obat bagi berbagai penyakit kulit, rematik, 

sakit kepala, batuk, dan luka-luka tertentu.  Ramuan bahan-bahan 

itu digunakan pula sebagai pestisida dan rodentisida alami (Joker, 

2002 ; Elevitch and Francis, 2006;  Kementerian  Pertanian Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2009). 

 



19 
 

 

 

2.4  Senyawa Metabolit Sekunder 

Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu 

organisme yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan, 

perkembangan atau reproduksi organisme.  Berbeda dengan metabolit 

primer yang ditemukan pada seluruh spesies dan diproduksi dengan 

menggunakan jalur yang sama, senyawa metabolit sekunder tertentu hanya 

ditemukan pada spesies tertentu. Tanpa senyawa ini organisme akan 

menderita kerusakan atau menurunnya kemampuan bertahan hidup.  Fungsi 

senyawa ini pada suatu organisme diantaranya untuk bertahan terhadap 

predator, kompetitor dan untuk mendukung proses reproduksi. Senyawa 

metabolit sekunder terdiri dari golongan flavonoid, alkoloid, terpenoid, 

steroid, lipid, lakton, dan glikosida  (Herbert, 1996). 

Salah satu produk metabolisme sekunder  adalah flavonoid yang ditemukan 

pada tumbuhan tingkat tinggi dan mikroorganisme yang berfungsi sebagai 

pigmen (pembentuk warna), pertahanan diri dari hama dan penyakit,  serta  

digunakan dalam industri makanan sebagai pewarna makanan.  Senyawa ini 

terdapat pada semua bagian tumbuhan tingkat tinggi termasuk daun, akar, 

kulit, kayu, bunga, buah dan biji (Markham, 1988).  Flavonoid juga 

merupakan kelompok senyawa fenol terbesar yang terdapat pada tumbuhan 

(Harborne, 1987). 
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2.4.1     Klasifikasi Senyawa Flavanoid 

 

Struktur flavonoid memiliki 15 atom karbon, terdiri dari 2 cincin 

benzena yangdihubungkan menjadi satu oleh rantai linier yang 

terdiri dari tiga atom karbon.  Dapat ditulis sebagai berikut C6-C3-

C6 (Manitto, 1992).  Susunan ini dapa tmenghasilkan tiga jenis 

struktur, yaitu flavonoid (1,3-diarilpropana), isoflavonoid(1,2-

diarilpropana), neoflavonoid (1,1-diarilpropana) seperti 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Tiga jenis struktur flavonoid (Achmad, 1986). 
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Flavonoid merupakan istilah yang digunakan  pada suatu golongan 

besar senyawa yang berasal dari kelompok senyawa yang paling 

umum yaitu senyawa flavon yang ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Kerangka dasar struktur flavon (Manitto, 1992). 

2.4.2 Manfaat  Senyawa Flavanoid 

Flavonoid pada tumbuhan umumnya sebagai  glikosida yang 

berperan penting  dalam menentukan aktivitas kerja tumbuhan 

tersebut.  Flavonoid termasuk senyawa  fenolik alam terbesar pada 

tumbuhan yang potensial sebagai antioksidan.  Selain berperan 

dalam kelangsungan hidup fisiologis tanaman itu sendiri flavonoid 

memiliki manfaat lain antara lain sebagai agen anti jamur dan 

pengobatan tradisional (Harborne dan Williams, 2000).   

Manfaat flavonoid terhadap organisme sangat banyak macamnya, 

sehingga dapat menjelaskan mengapa tumbuhan yang mengandung 

flavonoid digunakan dalam pengobatan tradisional. Beberapa 

flavonoid menghambat fosfodiesterase, aldureduktase, monoamino 
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reduktase, protein kinase, DNA polimerase dan lipooksigenase 

(Robinson, 1995). 

Beberapa contoh senyawa flavonoid yang diisolasi dari tumbuhan 

dapat berkhasiat sebagai obat, seperti silimarin dari Silybum 

marianum dapat berfungsi mengobati gangguan hati serta 

menghambat sintesis prostaglandin.  Kuersetin 3-rutinosida 

bermanfaat untuk mengobati kerapuhan pembuluh kapiler pada 

manusia.  Beberapa xanton dan flavonoid oligomer dalam makanan 

mempunyai efek anti-hipertensi dengan menghambat kerja enzim 

pengubah angiotensin.  Selain itu, dari golongan isoflavanoid 

seperti rotenon telah dimanfaatkan oleh manusia untuk insektisida 

(Robinson, 1995) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan bagian  Penelitian Hibah Pasca Sarjana 

Universitas Lampung yang diajukan Tahun Anggaran 2016.  Penelitian ini 

dilakukan bulan Desember  2015 sampai Mei 2016.  Identifikasi hama 

kutu putih  dilakukan di Laboratorium  Zoologi FMIPA Universitas 

Lampung.  Penggilingan daun gamal dilakukan di Laboratorium  Hasil 

Pangan Politeknik Negeri Lampung.  Pembuatan ekstrak daun gamal 

dilakukan di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi FMIPA serta  

Laboratorium Terpadu  dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT) Universitas 

Lampung.   Uji toksisitas dilakukan di Laboratorium Zoologi  Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

 

3.2.1 Alat untuk  Pembuatan Serbuk Daun Gamal 

 

1.   Alat 

Alat  yang digunakan untuk mengambil daun gamal yaitu 

Golok untuk menebang atau memangkas batang gamal,  

karung plastik untuk wadah daun gamal yang sudah diambil  
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dari pohon, penggiling untuk menghaluskan daun gamal yang 

sudah  kering. Timbangan untuk menimbang berat daun 

gamal dan serbuk daun gamal, plastik untuk wadah serbuk 

daun gamal. 

 

2.  Bahan 

 

 

Bahan yang digunakan untuk persiapan sampel adalah daun 

gamal yang diambil dari Desa Pekurun, Kecamatan Abung 

Pekurun, Kabupaten Lampung Utara. 

 

3.2.2  Alat dan Bahan untuk Membuat Ekstrak Air Serbuk Daun 

Gamal 

 

1. Alat 

 

Alat yang digunakan untuk membuat ektrak air serbuk daun 

gamal yaitu penyaring Bunchner untuk memisahkan endapan 

dan filtrat, Freezedrayer untuk mengeringkan filtrat,  KLT 

untuk memantau pemurnian.  Alat-alat lain yang digunakan 

yaitu toples untuk ekstraksi serbuk gamal, wadah untuk 

merendam buah kopi dan toples untuk meletakkan buah kopi 

yang sudah direndam ekstrak daun gamal serta kasa sebagai 

penutup toples,  pemanas listrik,  pipet kapiler, alumunium 

foil, labu erlenmeyer, tabung reaksi, spatula, timbangan 

analitik, oven, gelas kimia, gelas ukur, pipet, corong, kertas 
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saring, dan hot plate, kamera digital sebagai alat dokumentasi 

serta alat tulis untuk menulis data yang didapat. 

 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan untuk membuat ekstrak air serbuk 

daun gamal adalah tanaman gamal, kutu putih (P. citri)  

sebagai serangga inang,  buah kopi  sebagai pakan saat 

perlakuan.  Pelarut n-heksana, diklorometan (DCM), dan 

metanol dengan merk J.T Beker, akuades untuk membuat 

ekstrak air serbuk daun gamal.  Plat KLT (Kromatografi lapis 

tipis) dari alumunium dengan adsorben Cellulosa Merck 

KgaA 64271 Darmstadt, Germany, HCl, NaCl, etil asetat  

untuk hidrolisis, pereaksi AlCl3, CeSo4, NaOH, dan H3BO3  

berfungsi untuk mengidentifikasi adanya kandungan 

flavonoid yang terdapat pada sampel. 

 

3.2.2 Alat dan Bahan untuk Membuat Ekstrak Metanol Serbuk 

Daun Gamal 

 

 

1. Alat 

Alat yang digunakan untuk membuat ekstrak metanol serbuk 

daun gamal yaitu  KK Amberlite XAD-4 untuk pemurnian 

filtrat, Plat KLT alumunium Cellulosa Merck KgaA 64271 

Darmstadt, Germany.  Alat-alat lain yang digunakan adalah 

alumunium foil, labu erlenmeyer, tabung reaksi, spatula, 
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timbangan analitik, oven, gelas kimia, gelas ukur, pipet, 

corong, kertas saring, dan hot plate. 

 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan untuk membuat ekstrak metanol 

serbuk daun gamal adalah tanaman gamal, kutu putih 

(Planococcus citri)  sebagai serangga inang, buah kopi  

sebagai pakan saat perlakuan. Pelarut n-heksana, 

diklorometan (DCM), dan metanol dengan merk J.T Beker, 

Plat KLT (Kromatografi lapis tipis) dari alumunium dengan 

adsoben Cellulosa Merck KgaA 64271 Darmstadt, HCL,  

etil asetat, kertas pH, pereaksi AlCl3, CeSo4, NaOH dan 

H3BO3  berfungsi untuk mengidentifikasi adanya kandungan 

flavonoid yang terdapat pada sampel. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 

3.3.1  Persiapan Bahan (Serbuk Daun Gamal) 

 

Daun gamal yang digunakan berasal dari Desa Pekurun Kecamatan Abung 

Pekurun Lampung Utara,  dengan cara menebang batang dan ranting, bagian 

tanaman yang diambil sebagai sampel adalah  daunnya mulai dari tangkai 

daun ke lima dari pucuk,  daun  dijemur dengan cara dikering anginkan 

dalam ruangan selama 7 – 10  hari.  Kemudian  digiling menjadi serbuk 
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daun gamal dan disimpan dalam plastik  kedap udara.  Penggilingan 

dilakukan di Laboratorium  Hasil Pangan Politeknik Negeri Lampung. 

 

3.3.2 Pembuatan Ekstrak (Isolasi dan Pemurnian Senyawa Golongan 

Flavonoid) 

 

1. Ekstrak Air 

 

 

Pembuatan ekstrak  air  menggunakan metode maserasi 

bertingkat, dengan cara  merendam serbuk daun gamal 

menggunakan pelarut  hexana, diklorometana, metanol dan air. 

 

Selanjutnya untuk memutuskan ikatan glikosida yang ada dalam 

senyawa flavonoid dilakukan dengan hidrolisis.  Hasil ekstrak 

air dihidrolisis dengan pelarut HCL dan metanol, kemudian 

dipanaskan selama 1 jam pada suhu 60
0
C dan dipisahkan dengan 

corong pemisah dengan menggunakan larutan etil asetat dan 

NaCl jenuh. 

 

Ekstrak air daun gamal kering yang menunjukkan adanya 

endapan berbentuk amorf disaring dengan penyaring Buchner  

untuk memisahkan endapan (EA) dan filtrat (FA) nya.  Endapan 

( EA) dimurnikan dengan metode rekristalisasi  dan  filtrat (FA) 

dengan freeze drayer.   
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Untuk mengetahui kandungan flavonoid  pada  endapan (EA) 

dan filtrat (FA) dilakukan uji  KLT.  Dari hasil KLT dapat 

ditentukan nilai RF (Retention faktor)  untuk menentukan 

apakah senyawa yang diidentifikasikan sudah satu senyawa.  

Senyawa yang sudah murni  digunakan untuk bioassay kutu 

putih kopi.  

 

2. Ekstrak Metanol 

 

Pembuatan ekstrak  metanol   menggunakan metode maserasi 

bertingkat, dengan cara merendam serbuk daun gamal 

menggunakan pelarut  hexana, diklorometana dan metanol.    

 

Ekstrak metanol difraksinasi menggunakan metoda KK 

menggunakan kolom AmberliteXAD-4.  Fraksi-fraksi 

dikumpulkan berdasarkan volume dan setiap fraksi dianalisis 

kandungan flavonoidnya menggunakan KLT.  Dari hasil KLT 

dapat ditentukan nilai RF (Retention faktor), untuk menentukan 

apakah senyawa yang diidentifikasikan sudah satu senyawa. 

 

Fraksi yang sudah murni  diujikan ke serangga uji hama kutu 

putih kopi.  Fraksi dipilih adalah fraksi yang kaya flavonoid 

dengan jumlah matrik yang rendah dan memberikan aktivitas 

yang tinggi terhadap serangga uji.   
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3.3.3 Bioassay Senyawa Murni Ekstrak Air dan Metanol  

 

Senyawa murni ekstrak air dan ekstrak metanol yang didapat 

dilakukan bioassay terhadap hama kutu putih kopi, media uji yang 

digunakan adalah buah kopi inang kutu putih tempat hama hidup. 

Bioassay dilakukan dengan merendam media uji dengan  5 taraf 

tingkatan konsentrasi masing-masing 0% (sebagai kontrol),  0,01%, 

0,02%, 0,03%, dan 0,04% selama 10 menit, 10 ekor larva uji 

Pengamatan mortalitas serangga uji dilakukan pada 12, 24, 48, dan 

72 jam setelah perlakukan.   

 

Persentase kematian untuk setiap ekstrak akan dianalisis dengan 

program  analisis probit EXE, untuk menentukan hubungan 

konsentrasi dengan kematian serangga.  Larutan uji dikatakan 

efektif bila larutan tersebut memberikan nilai LC50  ≤  5 %  

(Prijono, 2005).  Percobaan dilakukan masing-masing sebanyak 3 

kali ulangan. 

 

3.3.4 Pembuatan  Formula dari Senyawa Murni Ekstrak Air dan 

Metanol 

 

Formula   dibuat berdasarkan nilai LC50  ekstrak murni air dan 

ekstrak  murni metanol, dengan cara mencampurkan  dua senyawa 

murni  ekstrak air dan ekstrak metanol  dengan perbandingan 

konsentrasi formula 1 (1:1), formula (2 : 1), dan formula 3 (1:2). 
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Selanjutnya diujikan ke organisme target yakni kutu putih  pada 

skala laboratorium, lama perlakuan serta waktu pengamatan 

mortalitas sama dengan bioassay yang dilakukan terhadap ekstrak 

murni air dan metanol.  Bagan alir penelitian secara keseluruhan 

ditunjukan oleh Gambar 6. 

 

3.4 Analisis Data 

 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis  dengan menggunakan analisis 

probit untuk menentukan nilai  LC50, uji Anara dan uji lanjut dengan 

Tukey’s  dengan program SPSS 16.0 digunakan untuk menentukan larutan 

yang efektif sebagai insektisida nabati. 
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3.5 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Bagan alir penelitian  ”Pengembangan insektisida nabati dari 

senyawa flavonoid ekstrak polar daun gamal untuk 

mengendalikan hama kutu putih.”   

Ekstrak (maserasi bertingkat) 

HexanaDCMMetanol/ 

Air 

 

 

Fraksinasi/Hidrolisis 

 

Senyawa murni 
 

                 

Daya insektisida: 

Bioassay dan uji efektifitas 

pada skala  laboratorium  

terhadap   P. citri 

Pengembangan insektisida nabati (formula) dari  senyawa murni 

ekstrak air dan metanol dengan perbandingan konsentrasi  

formula 1 (1:1), formula (2 : 1), dan formula 3 (1:2). 

Bioassay  insektisida nabati terhadap  

P. citri  pada skala laboratorium 
 

Insektisida nabati (formula) untuk 

menunjang pertanian organik pada 

tanaman kopi  

Ekstraksi, fraksinasi, penapisan dan pemurnian senyawa golongan 

flavonoid ekstrak polar (air dan metanol) serbuk daun gamal dan uji daya 

insektisidanya pada skala laboratorium terhadap P. citri 

Bahan serbuk daun gamal 

- Daun segar dari lapangan 

- Dikering anginkan 

- Digiling 

- Divacum 
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Gambar 7.  Bagan alir pembuatan insektisida nabati (formula) ekstrak polar (air 

dan metanol) serbuk daun gamal  (G. maculata). 

Serbuk Daun gamal 

 

Endapan (EA) 

Ekstrak kasar Air  

 

Ekstrak kasar Metanol 

 

Hidrolisis 

 

Filtrat (FA) 

Kristalisasi 

 

 Ekstrak murni  air 

 

Fraksinasi dengan KK 

(AmberliteXAD-4 dan 

dipantau dengan KLT 

 

Uji insektisida 

 

Pembuatan  insektisida nabati  dengan 

perbandingan  ekstrak murni  air dan 

metanol 

Formula 1 (2 : 1) 

Formula 2 (1 : 1) 

Formula 3 (1 : 2) 

 

1 :1 dan 1:2 dan biossay ke kutu putih 

Ekstrak murni metanol 

 

Serbuk  daun gamal (G.maculata) 

Uji insektisida 

 

Uji insektisida 

 

Uji insektisida 

 

LC50 Ekstrak murni air LC50 Ekstrak murni metanol 

KLT 
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Gambar 8.  Bagan alir bioassay senyawa murni ekstrak polar (air dan 

metanol)  serbuk daun gamal (G. maculata) terhadap kutu 

putih (P.citri ) pada tanaman kopi 

 

 

Ekstrak murni air serbuk daun 

gamal 

Ekstrak murni metanol serbuk 

daun gamal 

Konsentrasi 0%, 0,01%, 0.02%, 0.03%, dan 0,04% 

Buah kopi  direndam dalam ekstrak air/metanol 

selama 10 menit, dikeringanginkan.  Diinvestasi 

dengan 10 ekor kutu putih (P. citri) 

Data dianalisis dengan analisis probit, ANARA 

dan Tukey’s  

Buah dimasukkan dalam toples/wadah, ditutup 

dengan kain kasa  

Diamati pada 12, 24, 48, dan 72 jam setelah 

perlakuan 
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Gambar 9.  Bagan alir bioassay insektisida nabati (formula) serbuk daun 

gamal (G. maculata) terhadap kutu putih (P.citri ) pada 

tanaman kopi. 

LC50 Ekstrak murni air 

 

LC50 Ekstrak murni metanol 

 

Formula 1 (1 : 1) 

Formula 2 (2 : 1) 

Formula 3 (1 : 2) 

Buah kopi  direndam dalam formula selama 10 

menit, dikeringanginkan.  Diinvestasi dengan 

10 ekor kutu putih (P. citri) 

Data dianalisis dengan analisis probit, ANARA 

dan Tukey’s  

Buah dimasukkan dalam toples/wadah, ditutup 

dengan kain kasa  

Diamati pada 12, 24, 48, dan 72 jam setelah 

perlakuan 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1   Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Diperoleh ekstrak polar (air dan  metanol) daun gamal yang 

mengandung senyawa flavonoid yang bersifat sebagai insektisida nabati 

terhadap hama kutu putih (Planacoccus citri) pada tanaman kopi. 

2. Ketiga formula (perbandingan konsentrasi yang efektif)  yang 

digunakan yaitu formula 1 (1 : 1), formula 2  (2 : 1), dan formula 3      

(1 : 2) dapat menyebabkan mortalitas terhadap hama kutu putih, 

formula 2 lebih efektif dibandingkan formula 1 dan formula 3. 

5.2     Saran 

Perlu penelitian lebih lanjut untuk pemurnian fraksinasi senyawa flavonoid 

baik ekstrak air maupun ekstrak metanol daun gamal agar lebih efektif 

dalam mematikan hama kutu putih. 
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