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Insektisida ialah salah satu jenis pestisida yang umum digunakan oleh para petani 

untuk membasmi hama serangga, salah satunya yakni walang sangit.  Penggunaan 

secara berlebih mengakibatkan resisten dan pencemaran tanah, air dan udara.  

Alternatif lain yakni bioinsektisida yang aman dan tidak menimbulkan resisten.  

Pada penelitian ini sampel yang digunakan yakni ekstrak umbi gadung dan 

bintaro.  Metode yang digunakan yakni maserasi, setelah proses maserasi, filtrat 

akan diuji ke hewan target, dicari mortalitas walang sangit terbaik dan diskrining 

fitokimia.  Terakhir larutan bioinsektisida terbaik diidentifikasi dengan 

spektrofotometer FT-IR dan UV-Vis.  Hasil larutan bioinsektisida terbaik dengan 

mortalitas 60% dan 40%  yakni bioinsektisida dengan konsentrasi 70% gadung 

dan 30% gadung 20% bintaro.  Uji skrining fitokimia dilakukan pada keduanya 

hasilnya positif mengandung terpenoid dan alkaloid.  Identifikasi menggunakan 

spektrofotometer FTIR menunjukkan bahwa larutan bioinsektisida mengandung 

metabolit sekunder dengan gugus O-H yang muncul pada serapan bilangan 

gelombang 3260 cm
-1

, gugus C=O yang muncul pada bilangan gelombang 1637 

cm
-1

, dan gugus C-H muncul pada bilangan gelombang 1359 cm
-1

.  Hasil 

Spektrum UV-Vis menunjukkan larutan bioinsektisida memiliki gugus fungsi 

C=C yang ditunjukkan dengan munculnya puncak pada panjang gelombang 210 

nm, 217 nm dan 223 nm.  

 

 

Kata Kunci : Bioinsektisida, Mortalitas, Metabolit Sekunder.



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

EXTRACTION OF BINTARO FRUIT AND GADUNG TUBER AND 

BIOINSECTICIDE TEST AGAINST BED-SMELL GRASSHOPPER PEST 

(Leptocorisa acuta T.) IN RICE PLANT 
 

 

 

By 

 

 

Ika Rizki Wulandari 

 

 

 

 

Insecticide is one type of pesticide commonly used by farmers to eradicate insect 

pests, one of which is bad-smell grasshopper.  Excessive use results in resistance 

and pollution of soil, water and air.  Another alternative is bioinsecticide which is 

safe and does not cause resistance.  In this study, the samples used were extracts 

of gadung tubers and bintaro fruit.  The method used is maceration, after the 

maceration process, the filtrate will be tested on target animals, searched for the 

best bad-smell grasshopper mortality and screened for phytochemicals.  Finally, 

the best bioinsecticide solution was identified by FT-IR and UV-Vis 

spectrophotometer.  The results of the best bioinsecticide solutions with 60% and 

40% mortality were bioinsecticides with a concentration of 70% gadung and 30% 

gadung 20% bintaro.  Phytochemical screening tests were carried out on both the 

results were positive containing terpenoids and alkaloids.  Identification using an 

FTIR spectrophotometer showed that the bioinsecticide solution contained 

secondary metabolites with O-H groups appearing at an absorption wave number 

of 3260 cm
-1

, a C=O group appearing at  wave number of 1637 cm
-1

, and a C-H 

group appearing at wave number of 1359 cm
-1

.  The results of the UV-Vis 

spectrum showed that the bioinsecticide solution had a C=C functional group as 

indicated by the appearance of peaks at wavelengths of 210 nm, 217 nm and 223 

nm. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

 

Padi merupakan tanaman penghasil beras yang merupakan salah satu makanan 

pokok bagi masyarakat Indonesia.  Indonesia menempati posisi ke empat sebagai 

penghasil beras terbesar di dunia (USDA, 2022).  Produksi padi pada tahun 2021 

yaitu sebesar 54,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami penurunan 

sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43% dibandingkan produksi padi pada tahun 

2020 yang sebesar 54,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) (BPS, 2022).   

Produksi beras mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor, salah 

satunya yakni serangan hama.  Hama yang sering menyebabkan gagal panen pada 

tanaman padi adalah serangga walang sangit (Leptocorisa acuta T.).   

 

 

Walang sangit dari Famili Alydidae ordo Hemiptera merupakan hama dalam 

bentuk serangga dewasa ataupun nimfa.  Hama walang sangit menyerang padi 

dengan mengambil sari padi pada saat padi memasuki fase berisi.  Hal ini 

menyebabkan padi memiliki bulir yang kosong akibatnya petani beresiko 

mengalami gagal panen.  Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

populasi 5 ekor walang sangit untuk sembilan ikat padi akan menurunkan hasil 

sebesar 15% (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2009). 

 

 

Petani di Indonesia sering menggunakan insektisida sintetis untuk mengatasi hama 

walang sangit.  Pnggunaan secara terus menerus dan penggunaan dosis berlebih 

sering dilakukan oleh para petani.  Petani  menganggap dengan penambahan dosis 

maka hama akan segera hilang.  Penggunaaan dosis dan penggunaan jangka 
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panjang dari insektisida ini menyebabkan resisten atau kekebalan hama terhadap 

pestisida yang digunakan.  Efek jangka panjang lainnya yakni pencemaran tanah, 

air dan udara di area tersebut.  Pencemaran terjadi  karena residu dari insektisida 

sintesis sulit untuk terdegradasi atau terurai, akibatnya residu insektisida 

menempel pada padi ataupun pada tanah dan air.  Keracunan dan kerusakan 

tanaman juga dapat terjadi apabila penggunaan insektisida sintesis ini terus 

dilakukan.  Oleh karena itu, perlu alternatif lain untuk membasmi hama walang 

sangit, salah satunya dengan menggunakan insektisida nabati atau bioinsektisida. 

 

 

Keunggulan insektisida nabati adalah mudah, murah, tidak menimbulkan efek 

negatif bagi lingkungan, tidak berisiko menimbulkan keracunan, tanaman sehat, 

tidak menimbulkan resisten (kekebalan) pada hama, dan hasil pertanian lebih 

sehat dan bebas residu (Grdiša and Gršić, 2013).  Insektisida nabati atau 

bioinsektisida ini umumnya berasal dari tanaman herbal atau tanaman dengan 

aktivitas tertentu.  

 

 

Tanaman herbal banyak tumbuh di Indonesia karena Indonesia sebagai negara 

tropis dan berada di garis khatulistiwa.  Bahkan Indonesia merupakan negara 

terluas kedua setelah Brazil sebagai negara dengan keanekaragaman hayatinya.  

Tumbuhan merupakan gudang bahan kimia yang memiliki berbagai jenis bahan 

aktif dan dikenal sebagai kelompok agen yang disebut “metabolit sekunder”.  

Metabolit sekunder digunakan sebagai bahan aktif dalam produk perlindungan 

tanaman.  (Yusuf, 2012). 

 

 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan aktif bioinsektisida mulai banyak 

digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit, hal ini dikarenakan tumbuhan 

adalah sumber bahan kimia potensial yang dapat digunakan sebagai insektisida 

yang ramah lingkungan dan lebih aman secara kesehatan (Wiratno dkk., 2011).  

Indonesia memiliki bahan bioinsektisida yang melimpah di alam.  Sebanyak 

37.000 spesies flora telah diidentifikasi dan baru sekitar 1% yang telah 

dimanfaatkan (Djunaedy, 2009).  Beberapa contoh tanaman yang dapat digunakan 
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sebagai bahan baku pembuatan bioinsektisida adalah umbi gadung dan buah 

bintaro. 

 

 

Tumbuhan yang berpeluang untuk digunakan sebagai bioinsektisida adalah 

gadung (Discorea hispida Dennst.).  Tanaman gadung mengandung senyawa aktif 

toksik yaitu diosgenin, steroid, saponin, alkaloid dan fenol yang mampu 

mengendalikan ulat dan serangga pengisap (Sudarmo, 2005).  Senyawa yang 

terkandung dalam gadung sangat beracun bagi manusia karena dapat mengganggu 

saraf, menyebabkan pusing dan muntah.  Senyawa beracun tersebut akan 

didistribusikan ke seluruh organ tanaman sehingga berpotensi untuk digunakan 

sebagai racun bagi hama tanaman (Rahayu, 2009).  Ekstrak umbi gadung efektif 

digunakan untuk membasmi jentik nyamuk.  Air rebusan umbi gadung (Dioscorea 

hispida Dennst.) dapat membunuh tikus.   

 

 

Tanaman lain yang memiliki potensi sebagai bahan baku bioinsektisida yakni 

tanaman bintaro.  Penelitian tentang tanaman bintaro membuktikan bahwa buah 

bintaro sangat berpengaruh terhadap tingkat kematian hama.  Buah bintaro 

memberikan efek kematian yang sangat tinggi terhadap kutu beras (S. Oryzae), 

hampir seluruh bagian tanaman bintaro beracun karena mengandung senyawa 

golongan alkaloid yang bersifat toksik, repellent dan mempunyai aktivitas 

penghambat makan terhadap serangga hama gudang atau antifeedant (Guswenrivo 

et al., 2013).   Bintaro menghasilkan metabolit sekunder seperti saponin, polifenol 

dan tanin.  Zat- zat tersebut memiliki potensi dimanfaatkan untuk mengendalikan 

hama pada tanaman secara efektif dan ramah lingkungan.  Pemanfaatan bintaro 

sebagai bahan bioinsektisida belum dikenal secara umum, sehingga perlu 

penelitian untuk mengetahui pengaruh ekstrak bintaro sebagai bioinsektisida 

(Tarmadi dkk., 2007).  

 

 

Tanaman gadung dan bintaro memiliki potensi sebagai bioinsektisida.  Tanaman 

gadung dan bintaro ini sangat mudah ditemukan di Indonesia.  Potensi yang besar 

dari kedua tanaman tersebut penggunaannya masih belum optimal sehingga 
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melalui penelitian ini diharapkan penggunaan umbi gadung dan bintaro sebagai 

bioinsektisida akan lebih optimal.  Selain itu, Indonesia juga kaya dengan  

sampah organik, seperti lindi (cairan yang dihasilkan dari pembusukan sampah 

organik).  Pada penelitian ini lindi digunakan sebagai salah satu bahan baku 

pembuatan bioinsektisida.  

 

 

Total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton (KLHK, 2021).  

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia sebagai besar masih 

menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (Open Dumping).  Hal tersebut 

menyebabkan masalah pencemaran lingkungan sehingga terbentuk lindi.  Air lindi 

(leachate) adalah cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan 

membawa materi terlarut atau tersuspensi terutama hasil proses dekomposisi 

materi sampah (Damanhuri dan Tri, 2010).  TPA dengan sistem open dumping 

yang tidak memiliki pelapis dasar kemungkinan besar akan menimbulkan masalah 

seperti merembesnya lindi ke dalam air tanah sehingga mengakibatkan 

pencemaran air tanah (Han et al., 2016).   Berdasarkan permasalahan yang 

disebabkan oleh lindi,  maka perlu tindakan untuk mengatasi lindi dengan cara 

pemanfaatan kembali lindi sebagai bahan baku pembuatan bioinsektisida.  

Pemanfaatan lindi sebagai salah satu bahan dalam pembuatan bioinsektisida juga 

melibatkan proses ekstraksi bahan aktif dari tanaman. 

 

 

Ekstraksi adalah metode yang memisahkan senyawa kimia atau kandungan kimia 

yang terkandung dalam suatu bagian tanaman dengan mengunakan pelarut selektif 

melalui prosedur standar, misalnya maserasi, perkolasi, refluks, dan lainnya.  

Ekstraksi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode maserasi, 

karena metode ini paling sederhana, yang dilakukan dengan cara merendam 

sampel dalam pelarut yaang sesuai.  Pelarut yang digunakan pada penelitian ini 

adalah air, khususnya air lindi.  Penggunaan air lindi sebagai pelarut merupakan  

bentuk pemanfaatan air lindi, selain itu air juga merupakan pelarut universal dan 

yang memiliki polaritas yang tinggi (Fessenden and Fessenden, 2005).  
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Pada penelitian ini ekstrak buah bintaro dan umbi gadung  serta ekstrak rempah 

dicampurkan dengan lindi dengan berbagai konsentrasi, kemudian dilakukan uji 

fitokimia serta diuji pada hama target yakni walang sangit.  Hasil larutan dengan 

konsentrasi terbaik diidentifikasi dengan menggunakan Spektofotometer Fourier 

Transform Infrared (FT-IR) dan spektrofotometer UV-Vis.  

 

 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

 

 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk: 

1. Mengekstrak dan mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam buah bintaro dan umbi gadung. 

2. Menguji potensi bioinsektisida ekstrak buah bintaro dan umbi gadung 

terhadap walang sangit. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

 
Penelitian ini diharapkan untuk memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

 

1. Memberikan informasi terkait kandungan senyawa metabolit sekunder 

yang terkandung dalam buah bintaro dan umbi gadung. 

2. Memberikan informasi tentang potensi bioinsektisida tanaman bintaro, 

gadung, serta lindi terhadap walang sangit.  

3. Menghasilkan bioinsektisida yang ramah lingkungan, murah dan aman.  



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

 

2.1 Tanaman Padi (Oryza sativa L.) 

 

 

 

Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang termasuk dalam 

famili Gramineae.  Tanaman padi memiliki taksonomi sebagai berikut :  

 

Divisio  : Spermatophyta  

Sub divisio  : Angiospermeae  

Kelas               : Monocotyledoneae   

Ordo   : Graminales  

Famili   : Gramineae  

Genus   : Oryza  

Spesies  : Oryza sativa L. (Rouw, 2008). 

 

Padi terdiri dari organ vegetatif dan generatif.  Organ vegetatif meliputi akar, 

batang dan daun, sedangkan organ generatif terdiri dari malai, biji dan bunga.  

Dari perkecambahan hingga panen tanaman padi itu membutuhkan waktu 3-6 

bulan, yang secara total terdiri dari dua fase pertumbuhan, yaitu vegetatif dan 

generatif.  Fase reproduksi terdiri dari fase pra-pembungaan dan fase pasca-

pembungaan (Sarumaha, 2020).  

 

Dalam satu bibit dapat tumbuh anakan hingga >20.  Sebagian besar masyarakat 

Indonesia menjadikan tanaman padi menjadi sumber makanan pokok.  Tanaman 

padi memiliki bentuk batang bulat berongga serta beruas-ruas dan memiliki tinggi 

tanaman antara 1,0-1,5 m.  Tanaman padi memiliki daun pipih memanjang seperti 

pita yang menempel pada buku-buku batang.  Tiap buku pada batang tumbuh 



7 

 

 

tunas yang membentuk batang atau anakan yang lama kelamaan akan tumbuh 

menjadi rumpun padi dan dari tiap-tiap batang inilah akan keluar bunga yang 

biasanya disebut bunga bulir atau malai.  Panjang malai tergantung pada jenis 

varietas padi, ukuran malai dapat dibagi menjadi malai pendek (kurang dari 20 

cm), malai sedang (antara 20-30 cm), dan malai panjang memiliki panjang lebih 

dari 30 cm (Mulcahy et al., 2022).   

 

 

Beras merupakan sumber beras sebagai komoditas pangan dan ketersediaannya 

harus dipenuhi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk 

Indonesia.  Namun, budidaya tanaman padi menghadapi banyak kendala, salah 

satunya adalah serangan hama.  Upaya menjaga makanan mencukupi, maka perlu 

dilakukan pengelolaan terhadap faktor penghambat, termasuk serangan hama.  

Aneka hama tanaman organisme ditemukan dalam kegiatan budidaya padi sejak 

fase vegetatif dan generatif.  Serangan hama tanaman menyebabkan kerusakan 

produksi menghasilkan dampak negatif baik kualitas maupun kuantitas yang 

merugikan secara ekonomi, salah satu hama yang menyerang tanaman padi yakni 

walang sangit (Mulcahy et al., 2022). 

 

 

 

2.2 Walang Sangit (Leptocorisa acuta T.) 

 

 

 

Walang sangit merupakan hama yang merusak bulir padi pada fase pematangan, 

dengan cara menghisap bulir padi,  jika diganggu serangga akan mempertahankan 

diri dengan mengeluarkan bau.  Walang sangit merusak tanaman ketika mencapai 

fase berbunga sampai susu matang.  Serangan walang sangit menyebabkan nasi 

berubah warna dan mengapur, serta bulir menjadi kosong.  Di Indonesia walang 

sangit merupakan salah satu hama potensial yang pada waktu-waktu tertentu 

menjadi hama penting yang dapat menyebabkan kehilangan hasil mencapai 50%.  

Hasil penelitian menunjukan populasi walang sangit lima ekor per sembilan 

rumpun padi akan menurunkan hasil 15%.  Hubungan antara serangan walang 

sangit dan penurunan hasil menunjukkan bahwa serangan satu ekor walang sangit 
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permalai dalam satu minggu dapat menurunkan hasil 27% (Zakiyah dan Hoesain, 

2013). 

 

Walang sangit baik nimfa maupun dewasa aktif mencari makan pada pagi dan 

sore hari, Gambar 1 menunjukkan bentuk walang sangit.  Pada siang hari 

bersembunyi pada tempat-tempat yang terlindung.  Jika di lapangan tidak ada 

tanaman padi, walang sangit dewasa akan pindah ketanaman rerumputan dan 

tanaman perdu pada daerah yang terlindungi dan bertahan hidup pada tanaman 

tersebut sampai ada tanaman padi untuk berkembang biak.  Curah hujan yang 

berselang seling menyebabkan populasi hama ini meningkat (Kartoharjono dkk., 

2009). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Walang Sangit.  
 

 

 

Pada umumnya dalam mengendalikan hama walang sangit, petani cenderung lebih 

mengutamakan pengendalian menggunakan pestisida kimia dengan harapan hasil 

produksi padi dapat meningkat.  Jenis pestisida kimia dapat memberikan dampak 

negatif seperti berkurangnya keanekaragaman hayati, pertisida berspektrum luas 

bukan hanya membunuh hama sasaran, tetapi juga serangga-serangga bermanfaat 

seperti parasitoid, predator, hiperparasit serta makhluk bukan sasaran seperti 

lebah, serangga penyerbuk, cacing dan serangga bangkai (Laba, 2009). 
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2.3 Bioinsektisida 

 

 

 

Pestisida adalah zat atau substansi yang digunakan untuk membunuh atau 

membasmi hama, berikut penggolongan pestisida berdasarkan struktur kimianya :  

 

a. Golongan Organoklorin  

Organoklorin atau disebut Chorinated hydrocarbon terdiri dari beberapa 

kelompok yang diklasfikasikan menurut struktur kimianya, yang paling 

popular dan pertama kali disintestis adalah Dikloro Difenil Trikloroetan 

atau DDT. 

b. Organofosfat 

Organofosfat disintestis pertama kali di Jerman pada awal perang dunia ke 

II.  Bahan tersebut digunakan untuk gas saraf dan sebagai insektisida.  

Pada awal sintestisinya diproduksi senyawa Tetrathyl Pyrophosphate 

(TEPP), paration, dan schordan yang sangat efektif sebagai insektisida, 

tetapi juga cukup toksik tehadap mamalia.  Penelitian terus berkembang 

dan ditemukan komponen yang potensial toksik terhadap insekta tetapi 

kurang toksik terhadap manusia, misalnya malation.  

 

c. Golongan Karbamat  

Insektisida karbamat berkembang setelah organofosfat.  Insektisida ini 

toksisitasnya lebih rendah terhadap mamalia jika dibandingkan dengan 

organosfat, tetapi sangat efektif untuk membunuh insekta. Struktur 

karbamat seperti fisostigmin, ditemukan secara alamiah dalam kacang 

Calabar.  Karbarmat telah secara luas dipakai sebagai insektisida dengan 

komponen aktifnya adalah sevin.   

 

d. Golongan insektisida dari tanaman  

Contoh dari golongan ini adalah nikotin dan  rotenon.  Nikotin diperoleh 

dari tanaman Nicotiana tobacum alkaloid bebasnya diabsorpsi dengan 

cepat pada permukaan mukosa dan melalui permukaan kulit.  Rotenon 

diperoleh dari tumbuhan Derris elleptica, Derris mallaccensis, 
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Lanchocappus utilis dan Lanchocappus urucu.  Ingesti oral terhadap 

insektisida ini menyebabkan gastrointesttinal iritasi, konjungtivis, 

dermatitis, faringitis dan rhinitis (Priyanto, 2010). 

 

 

Berdasarkan cara kerja pestisida dikelompokkan menjadi: 

1. Kelompok IGR (Insect Growth Regulator), mempengaruhi pertumbuhan dan   

    perkembangan 

2. Racun syaraf, biasanya mengganggu fungsi syaraf sehingga menyebabkan    

    kematian yang cepat, umumnya insektisida yang beredar di pasaran adalah  

    insektisida yang bekerja sebagai racun syaraf seperti golongan organofosfat,  

    karbamat, dan piretroid.  

3. Mempengaruhi fungsi enzim. 

4. Mempengaruhi tingkah laku, dan lain-lain.  

 

Berdasarkan cara masuk, pestisida dikelompokkan:  

1. Racun kontak, artinya senyawa atau bahan aktif masuk melalui kontak atau    

    masuk ke tubuh serangga melalui dinding  tubuh atau kutikula.  

2. Racun perut, artinya senyawa atau bahan aktif masuk ke dalam tubuh serangga   

    melalui proses makan (mulut) dan masuk ke tubuh melalui sistem pencemaan. 

3. Racun sistemik, senyawa atau bahan aktif terserap oleh tanaman lalu   

    ditransportasikan ke seluruh jaringan tanaman. 

4. Fumigan, artinya senyawa atau bahan aktif masuk ke dalam tubuh sasaran    

    melalui sistem pemapasan  

(Dadang, 2006). 

 

 

Biopestisida diartikan sebagai pestisida yang bahan dasarnya berasal dari 

tumbuhan karena terbuat dari bahan-bahan alami maka jenis pestisida ini mudah 

terurai di alam sehingga relatif aman bagi manusia.  Beberapa tanaman yang dapat 

digunakan sebagai pestisida botani antara lain mimba, tembakau, mindi, srikaya, 

mahoni, sirsak, tuba, dan juga berbagai jenis gulma seperti babandotan 

(Samsudin, 2008).  
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Biopestisida merupakan pestisida yang berasal dari bahan organik, yang berfungsi 

sebagai obat tanaman dalam melindungi tanaman dari serangan hama akibat dari 

aroma dan kandungan bahan alami yang tidak disukai oleh hama tanaman.  

Pestisida nabati berasal dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan 

kemampuan yang terbatas, karena pestisida nabati bersifat mudah terurai (Grdiša 

and Gršić, 2013). 

 

 

Insektisida nabati atau bioinsektisida merupakan bahan aktif tunggal atau 

majemuk yang berasal dari tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengendalikan 

organisme pengganggu.  Insektisida nabati ini bisa berfungsi sebagai penolak, 

penarik, antifertilitas (pemandul), pembunuh, dan bentuk lainnya.  Sifat dari 

insektisida nabati umumnya tidak berbahaya bagi manusia ataupun lingkungan 

serta mudah terurai dibandingkan dengan insektisida sintetik.  Pada umumnya 

insektisida nabati dapat dibuat dengan teknologi yang sederhana atau secara 

tradisional yaitu pengerusan, penumbukan, pembakaran, atau pengepresan.  Selain 

itu, insektisida nabati pada umumnya kurang stabil dalam penyimpanan, sehingga 

jangka waktu sejak pembuatan sampai dengan penggunaan diusahakan sesingkat 

mungkin (Kardinan, 2004). 

 

 

Insektisida nabati memiliki efek yang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi 

hal ini dapat diubah dengan cara menaikkan konsentrasi insektisida nabati 

tersebut.  Bukti-bukti ilmiah hasil penelitian konsentrasi yang beragam 

menunjukkan potensi yang cukup baik untuk mengoptimalkan penggunaan 

insektisida nabati.  Konsentrasi insektisida nabati mulai diaplikasikan dalam 

sistem pertanian organik pada berbagai jenis budidaya tanaman, namun demikian 

efisiensi setiap jenis insektisida tersebut terhadap jenis organisme pengganggu 

tanaman masih memerlukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan hasil 

pengendalian yang efektif dan efisien (Hodiyah dan Hartini, 2014).  Aktivitas 

insektisida terhadap mortalitas hewan uji dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

kategori yaitu: 
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1) Aktivitas kuat : mortalitas (m) ≥ 95%. 

2) Agak kuat : 75% ≤ m < 95%. 

3) Cukup kuat : 60% ≤ m < 75%. 

4) Sedang  : 40% ≤ m < 60%. 

5) Agak lemah : 25% ≤ m < 40%. 

6) Lemah  : 5% ≤ m < 25%. 

7) Tidak aktif : m < 5%  

(Prijino, 2008). 

 

 

Produk metabolit sekunder dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif bioinsektisida.  

Metabolit sekunder pada tanaman digunakan sebagai alat pertahanan dari 

serangan organisme pengganggu.  Secara umum, mekanisme kerja pestisida nabati 

dalam melindungi tanaman dari Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yaitu 

secara langsung menghambat proses reproduksi serangga hama khususnya 

serangga betina, mengurangi nafsu makan, menyebabkan serangga menolak 

makanan, merusak perkembangan telur, larva dan pupa sehingga 

perkembangbiakan serangga hama terganggu, serta menghambat pergantian kulit 

(Dubey et al., 2008). 

 

Keunggulan bioinsektisida yaitu:  

1) Teknologi pembuatannya mudah dan murah sehingga dapat dibuat dalam 

skala rumah tangga,  

2) Tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan maupun makhluk hidup 

sehingga relatif aman untuk digunakan,  

3) Tidak berisiko menimbulkan keracunan pada tanaman sehingga tanaman 

lebih sehat dan aman dari cemaran zat kimia berbahaya,  

4) Tidak menimbulkan resistensi (kekebalan) pada hama sehingga aman bagi 

keseimbangan ekosistem, dan  

5) Hasil pertanian lebih sehat dan bebas dari residu pestisida kimiawi. 
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Sementara itu, kelemahan bioinsektisida adalah:  

1) Daya kerjanya lambat, tidak dapat dilihat dalam jangka waktu cepat, 

2) Pada umumnya tidak mematikan langsung hama sasaran, tetapi hanya 

bersifat mengusir dan menyebabkan hama menjadi tidak berminat 

mendekati tanaman budi daya,  

3) Mudah rusak dan tidak tahan terhadap sinar matahari,  

4) Daya simpan relatif pendek sehingga harus segera digunakan setelah 

diproduksi dan ini menjadi hambatan dalam memproduksi pestisida nabati 

secara komersial, dan 

5) Perlu penyemprotan berulang-ulang sehingga dari sisi ekonomi tidak 

efektif dan efisien (Yusuf, 2012).  

 

 

 

2.4 Umbi Gadung (Dioscorea hispida Dennst) 

 

 

 

Gadung (Dioscorea hispida Dennst.) merupakan sumber daya hayati potensial di 

Indonesia yang perlu dikembangkan sebagai tanaman obat alternatif sekaligus 

sebagai bahan pangan alternatif di berbagai daerah-daerah di Indonesia.  Di antara 

spesies ubi, gadung dianggap sebagai salah satu yang paling kurang dimanfaatkan 

karena adanya alkaloid beracun yang dikenal sebagai dioskorin.  Masyarakat 

setempat untuk mencegah kasus keracunan menyiapkan umbi-umbian sebelum 

dikonsumsi agar dapat dimakan biasanya melibatkan pengupasan, diikuti dengan 

pencucian umbi yang diiris dalam air mengalir, semalaman, pencucian dan 

pengeringan.  Irisan umbi yang dihasilkan kemudian dimasak sebelum dimakan 

(Punith et al., 2011).   

 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa umbi gadung dapat menurunkan kadar 

glukosa darah dan dapat mencegah penyakit aterosklerosis, sedangkan ekstrak 

etanolik daun gadung memiliki aktivitas antitumor serta antioksidan.  Pengaruh 

ekstrak umbi gadung dalam aspek pengobatan adalah karena kandungan metabolit 

sekundernya.   Skrining fitokimia digunakan untuk mendeteksi metabolit sekunder 
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yang terkandung dalam umbi gadung.  Berbagai kandungan sekunder metabolit 

seperti alkaloid, flavonoid, dan terpenoid memiliki efek biologis dalam 

menghambat pertumbuhan kanker, antioksidan, menurunkan kadar kolesterol 

darah, menurunkan kadar glukosa darah, antibiotik, dan peningkatan kekebalan 

tubuh (Punith et al., 2011). 

 

Dioskorin bersifat lebih toksik dibandingkan diosgenin, namun keduanya sering 

menyebabkan keracunan apabila gadung dikonsumsi.  Dioskorin merupakan 

senyawa yang bersifat sangat mudah larut dalam air, asam, basa dan alkohol, 

namun sukar larut dalam eter dan benzena.  Struktur dioskorin dapat dilihat pada 

Gambar 2 (Pambayun, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Struktur Dioskorin. 

 
 

 

 

2.5 Bintaro (Cerbera manghas) 

 

 

 

Bintaro adalah tumbuhan (pohon) bernama latin Cerbera manghas, yang termasuk 

dalam bagian dari ekosistem hutan mangrove.  Tanaman bintaro banyak terdapat 

disekitar wilayah pesisir pantai.  Bintaro termasuk dalam suku Apocynaceae yakni 

berkerabat dengan kamboja yang memiliki ciri-ciri jika dilukai pasti banyak 

mengeluarkan getah susu.  Bintaro merupakan salah satu tanaman mangrove yang 

dapat tumbuh pada tanah yang kurang bergizi dan tersebar hampir di seluruh 
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wilayah Indonesia.  Tanaman bintaro dapat tumbuh hingga 12 m dengan buah 

berwarna hijau lonjong berdiameter 5 – 10 cm.  Bintaro termasuk tumbuhan 

berbahaya karena mengandung racun.  Daunnya berbentuk bulat telur, berwarna 

hijau tua, yang tersusun berselingan.  Daun dari buah bintaro ini tumbuh 

memanjang ke atas, penampakan tumbuhan buah bintaro sangat indah dan 

menarik.  Pohon bintaro memiliki bunga yang tumbuh pada ujung pedikal simosa 

dengan warna kuning pada bagian korola yang berbentuk tabung dan berpetal 

lima.  Buah bintaro berbentuk bulat, berwarna hijau ketika masih muda dan 

berwarna merah ketika sudah masak (Kartimi, 2015).  

 

Buah bintaro terdiri dari tiga lapis, bagian terluar adalah lapisan kulit, lapisan 

kedua merupakan daging buah yang berbentuk seperti sabut kelapa, dan bagian 

paling dalamnya adalah biji yang ukurannya cukup besar sebesar biji buah 

mangga.  Buah bintaro terdiri atas 8% biji dan 92% daging buah.  Biji bintaro 

terbagi dalam 14% cangkang dan 86% daging biji.  Seluruh bagian tanaman 

bintaro beracun karena mengandung senyawa golongan alkaloid yang bersifat 

repellent dan antifeedant.  Sementara itu, pohon bintaro dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan manusia, seperti membasmi tikus, bahan baku lilin, bioinsektisida, 

obat luka, deodoran, dan berpotensi sebagai biodiesel.  Buah bintaro terbukti 

ampuh mengusir tikus.  Aroma racun yang dikeluarkan oleh bintaro menyebabkan 

tikus menjauh.  Senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak bintaro 

mengandung senyawa yang memiliki efek penghambatan terhadap perkembangan 

hama tikus (Kartimi, 2015). 

 

 

Buah bintaro mengandung racun cerberin yang sangat bersifat mematikan, 

struktur kimia dari cerberin dapat dilihat pada Gambar 3.  Cerberin bersifat racun 

kuat, jika tertelan menyebabkan denyut jantung berhenti.  Cerberin merupakan 

golongan alkaloid atau glikosida yang diduga berperan terhadap mortalitas 

serangga.  Senyawa kimia yang terdapat di dalam ekstrak bintaro mengandung 

senyawa-senyawa yang mempunyai efek penghambat perkembangan hama tikus.  

Pada daun, buah dan kulit batang tanaman bintaro mengandung saponin, daun dan 

buahnya mengandung polifenol yang dikenal sangat toksik terhadap serangga dan 
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dapat menghambat aktivitas makan hama, dan kulit batangnya mengandung tanin 

(Tarmadi dkk., 2007) 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Cerberin. 

 

 

 

2.6 Rempah dan Temu-Temuan  

 

 

 

2.6.1 Lada (Piper nigrum) 
 

 

 

Lada mengandung senyawa aktif yang mempunyai daya racun, misalnya saponin, 

flavonoid, minyak atsiri, kavisin, piperin, piperlin, piperolain, piperanin dan 

piperonal.  Senyawa piperin bersifat repellent terhadap Sitophilus spp. karena 

mengeluarkan aroma dan rasa pedas sehingga dapat memengaruhi serangga dalam 

menghasilkan telur dan juga menyebabkan kematian.  Aroma dan rasa lada 

ditentukan oleh komposisi minyak volatil, sedangkan kepedasannya diproduksi 

oleh alkaloid yang tidak mudah menguap, salah satunya piperin.  Gambar tanaman 

lada dapat dilihat pada Gambar 4 (Ashouri and Shayesteh, 2009).  Lada dapat 

dimanfaatkan untuk mengendalikan beberapa hama pascapanen seperti Sitophilus 

spp., Callosobrunchus sp., Lasioderma serricorne, Rhizopertha dominica, dan 

Tribolium castaneum.  Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan ini 

bersifat sebagai penolak (repellent), penghambat makan (antifeedant/feeding 

deterrent), penghambat peletakan telur (oviposition repellent/ deterrent), dan 

sebagai senyawa racun yang mematikan serangga (Hasnah dkk., 2014). 
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Gambar 4. Tanaman Lada. 
 

 

 

Penggunaan serbuk lada hitam 1 g/100 g biji jagung efektif mengendalikan 

Sitophilus spp. dengan mortalitas mencapai 80%.  Penggunaan ekstrak lada hitam 

konsentrasi 1,45 mg/mL dalam waktu 80 menit dapat mematikan 10 imago 

Sitophilus spp. melaporkan aplikasi serbuk lada hitam konsentrasi 0,5% (w/w) 

dapat mematikan 90% kumbang bubuk S. granarius setelah lima hari (Ashouri 

and Shayesteh, 2009).        

 

 

 

2.4.2     Kencur (Kaempferia galanga)  

 

 

 

Kencur (Kaempferia galanga) biasanya digunakan sebagai bumbu, terutama di 

wilayah Asia Tenggara.  Di Indonesia pemanfaatan kencur digunakan juga untuk 

minuman dan makanan, yang dipercaya dapat meningkatkan kesehatan. 

Kandungan kimia aktifnya, terutama etil p-methoxycinnamate, memainkan peran 

penting sebagai antioksidan untuk peradangan dan sebagai obat-obatan 

tradisional.  Zat antioksidan dapat ditemukan dalam rempah-rempah seperti 

kencur.  Secara umum kencur (Kaempferia galanga L.) digunakan sebagai bahan 

herbal dan juga sebagai bumbu masakan.  Kencur memiliki bahan kimia aktif 

seperti etil sinamat, etil p-metoksisinamat, p-metoksistiren, karen, borneol, dan 

parafin.  Selain itu, menurut hasil penelitian, menunjukkan kandungan fitokimia 

yang terkandung dalam etanol ekstrak rimpang kencur antara lain senyawa 

flavonoid, polifenol, tanin, lyon, dan seskuiterpen.  Manfaat kencur antara lain 
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antibakteri, antijamur, analgesik, antiradang, antioksidan, antivirus, antihipertensi, 

antikarsinogenik, antinociceptive, antituberkulosis, dan larvasida.  Rimpang 

kencur juga memiliki minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai bahan dalam 

parfum, obat-obatan, dan untuk aromaterapi inhalan dan pijat untuk mengurangi 

kecemasan, stres, dan depresi (Hasanah dkk., 2011). 

 

 

 

2.6.2 Cabai Merah (Capsicum annuum L. ) 
 

 

 

Cabai mengandung senyawa kimia kapsaisin (8-methyl-Nvanillyl-6-nonenamide) 

serta senyawa yang mirip dengan kapsaisin, yang dinamakan capsaicinoids.  

Cabai merah, tembelekan, babandotan dan serai wangi yang dikering-anginkan 

pada suhu kamar (26 °C) selama seminggu kemudian digiling menjadi tepung, 

menunjukkan bahwa pada konsentrasi 50% babandotan menyebabkan mortalitas 

86,7% dan serai wangi dengan mortalitas 65,3%.  Pada konsentrasi yang lebih 

rendah (10%), babandotan menyebabkan mortalitas 5,7%, meskipun ekstrak daun 

cabai tidak menyebabkan mortalitas serangga hama, efek repelensinya cukup baik 

(Wakman dkk., 2003).    

 

 

 

2.6.3 Serai (Cymbopogon citratus) 
 

 

 

Tanaman serai termasuk golongan rumput – rumputan.  Genus ini meliputi           

hampir 80 spesies, tetapi hanya beberapa jenis yang menghasilkan minyak                          

atsiri.  Minyak atsiri serai terdiri atas sitral, sitronela, geraniol, mirsena, nerol, 

farnesol, metil heptenol, dan dipentena.  Kandungan yang paling besar adalah 

sitronela yaitu 35% dan geraniol 3540%.  Senyawa sitronela mempunyai sifat 

racun dehidrasi (desiccant) dan racun kontak.  Serangga yang terkena racun ini 

akan mati karena kekurangan cairan, selain itu daun serai juga bersifat penolak 

(repellent) insektisida, bakterisida, dan nematisida (Herminanto dkk., 2010). 
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Hasil penelitian menunjukkan akar wangi dan serai wangi dosis 5-20% dalam 

formulasi larutan (ekstrak) mempunyai toksisitas kontak dan pakan terhadap hama 

kumbang bubuk pada benih jagung, sedangkan formulasi serbuk dan bentuk asli 

(non-ekstrak) mempunyai toksisitas pakan.  Akar wangi dan serai wangi dosis 

520% dalam berbagai formulasi dapat menekan populasi hama bubuk pada benih 

jagung selama penyimpanan sembilan minggu (Astriani, 2012).   

 

 

 

2.6.4 Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) 
 

 

 

Temulawak merupakan tumbuhan yang berasal dari kawasan Indonesia-Malaysia 

dan dimanfaatkan sebagai jamu dan obat-obatan tradisional.  Secara ilmiah, 

taksonomi tanaman jahe adalah sebagai berikut : 

 

Divisi   :  Spermatophyta  

Sub-divisi  :  Angiospermae  

Kelas   :  Monocotyledoneae  

Ordo   :  Zingiberales  

Famili   :  Zingiberaceae  

Genus   :  Curcuma  

Species  :  Curcuma xanthorriza Roxb.  

(Departemen Kesehatan RI, 2008). 

 

Kandungan dalam temulawak berisi senyawa-senyawa kimia yang memiliki 

kandungan aktif secara fisiologi, yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri.  

Kandungan kurkuminoid dalam temulawak berfungsi sebagai antibakteria, 

antikanker, antitumor, serta mengandung antioksidan.  Kandungan kurkuminoid 

dalam temulawak berkisar 1-2% dan kandungan minyak atsiri dalam temulawak 

berkisar 3-12% (Anand et al., 2008). 
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2.6.5 Rimpang temu hitam (Curcuma aeruginosa Roxb.)  
 

 

 

Temu hitam juga dikenal sebagai "Ginseng Thailand" adalah tanaman obat dalam 

famili Zingiberaceae.  Ditemukan di daerah tropis seperti Malaysia, Sumatera, 

Kalimantan, dan Thailand.  Rimpangnya telah lama digunakan sebagai obat 

tradisional bagi banyak orang.  Sejumlah studi farmakologis telah rimpang temu 

hitam menunjukkan aktivitas antiinflamasi, antimutagenik, antidepresi, 

antikolinesterase, antimikroba, antikanker, anti tukak lambung, kardioprotektif, 

aktivitas antiobesitas, dan afrodisiak (Saokaew et al., 2017).  Temu hitam 

dilaporkan mengandung oleorosin dari ekstrak diklorometana.  Rimpang temu 

hitam menunjukkan aktivitas antioksidan (Rachman dkk., 2008). 

 

 

  

2.6.6 Rosella (Hibiscus sabdariffa L.)  
 

 

 

Rosella merupakan tanaman famili Malvaceae yang banyak tumbuh di daerah 

tropis seperti Pulau Jawa dan Kalimantan.  Rosella mengandung antosianin yang 

berperan sebagai antioksidan alami dan dapat menangkal radikal bebas.  

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mendonorkan elektron pada senyawa 

oksidan untuk menghambat aktivitas oksidan tersebut.  Antosianin juga dapat 

digunakan sebagai zat warna alami.  Antosianin banyak terdapat dalam tanaman, 

buah-buahan, dan sayur-sayuran.  Antosianin berpotensi sebagai pewarna alami 

yang memberikan warna merah, oranye, biru, dan ungu.  Antosianin merupakan 

kelompok flavonoid yang terdiri dari dua cincin benzena yang dihubungkan 

dengan tiga atom karbon.  Struktur antosianin yang terdapat pada rosella adalah 

sianidin-3-glukosida, yang ditunjukkan pada Gambar 5 (Aurelio et al., 2008). 
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Gambar 5. Struktur Antosianin Rosella. 

 
 

 

2.6.7 Jahe merah (Zingiber officinale var. Rubrum) 

 

 

 

Rimpang jahe merah mempunyai kandungan gingerol yang memiliki aktivitas 

seperti antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antikarsinogenik, antimutagenik, 

dan antitumor.  Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

tanaman rimpang jahe adalah antimikroba golongan fenol, flavonoid, terpenoid, 

dan minyak atsiri yang terdapat dalam ekstrak jahe dan merupakan golongan 

senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba (Purbaya dkk., 

2018).  Flavonoid merupakan salah satu senyawa golongan fenol alam terbesar 

yang memiliki beragam aktivitas farmakologis, salah satunya sebagai antibakteri.  

Selain itu flavonoid juga memiliki aktivitas farmakologis lainnya seperti 

antioksidan, antivirus, antibakteri, antiinflamasi, antimutagenik, antidiabetes, dan 

sifat antikarsinogenik, sehingga flavonoid ini memiliki efek untuk meningkatkan 

kesehatan dengan spektrum yang luas.  Flavonoid ditemukan pada tanaman yang 

berkontribusi memproduksi pigmen berwarna, seperti warna merah, kuning, biru, 

oranye, dan warna ungu dari buah, bunga dan daun (Arifin dan Ibrahim, 2018). 

 

 

 

2.6.8 Kunyit (Curcuma) 
 

 

 

Komponen kimia pada rimpang kunyit adalah komponen fenolik seperti 

diarylheptanoids dan diarylpentanoids.  Kurkumin (C21H20O5) termasuk golongan 
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diarylheptanoids (fenol) struktur kurkumin dapat dilihat pada Gambar 6.  

Rimpang kunyit mengandung kurkumin dan turunannya sebesar 3-15%.  

Kurkumin 71,5%, demetoksikurkumin 19,4% dan bisdemetoksikurkumin 9,1% 

(Li et al., 2011).  Kandungan kimia lainnya adalah fenilpropen dan komponen 

fenolik lain seperti terpen yaitu monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, 

alkaloid, steroids, dan asam lemak (Agarwal et al., 2012).   

 

 

Kandungan kurkuminoid menjadi dasar penilaian kualitas rimpang kunyit, 

semakin tinggi kandungan kurkuminoid dalam rimpang atau serbuk kunyit maka 

semakin tinggi nilai ekonomisnya.  Kurkumin murni di pasaran komersial tersedia 

dalam bentuk campuran dengan kedua turunannya yaitu demetoksikurkumin dan 

bisdemetoksikurkumin, yang berupa senyawa kurkuminoid (Asghari et al., 2009).   

 

 

 

 
 

 

Gambar 6. Struktur Kimia Kurkumin. 
 

 

 

2.6.9 Daun salam (Eugenia polyantha)  
 

 

 

Daun salam adalah salah satu jenis rempah-rempah yang sudah tidak asing lagi 

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.  Daun salam banyak dimanfaatkan 

sebagai bahan pelengkap dan penyedap alami pada masakan karena aromanya 

yang khas.  Kandungan kimia daun salam diantaranya yaitu flavonoid, tanin, 

minyak atsiri, seskuiterpen, triterpenoid, steroid, sitral, saponin, dan karbohidrat.  

Daun salam juga mengandung beberapa vitamin, di antaranya vitamin C, vitamin 

A, vitamin E, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat.   
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Beberapa mineral pada daun salam yaitu selenium, kalsium, magnesium, seng, 

sodium, potassium, besi, dan fosfor (Moeloek, 2006). 

 

 

 

2.6.10 Kayu Manis (Cinnamomi burmannii Blume) 
 

 

 

Tumbuhan kayu manis merupakan spesies dari genus Cinnamomum dengan famili 

Lauraceae, berupa tumbuhan berkayu yang umumnya dikenal sebagai rempah-

rempah.  Tumbuhan ini tersebar di Asia Tenggara, Cina dan Australia.  Terdapat 

sekitar 250 spesies yang termasuk genus Cinnamomum, empat spesies yang utama 

adalah Cinnamomum zeylanicum, C. loureirii, C. Burmanni, dan Cinnamomum 

aromaticum (Bandara et al., 2012).  

 

 

Komponen kimia terbesar pada kayu manis adalah alkohol sinamat, kumarin, 

asam sinamat, sinamaldehid, antosinin dan minyak atsiri dengan kandungan gula, 

protein, lemak sederhana, pektin dan lainnya.  Hasil ekstraksi kulit batang 

Cinnamomum burmanii mengandung senyawa antioksidan utama berupa polifenol 

(tanin dan flavonoid) dan minyak atsiri golongan fenol.  Kandungan utama 

minyak atsiri kayu manis adalah senyawa sinamaldehida dan eugenol (Ervina et 

al., 2019).  

 

 

 

2.7. Ekstraksi  

 

 

 

Ekstraksi merupakan salah satu proses penarikan komponen atau zat aktif dengan 

menggunakan pelarut tertentu.  Prinsip ekstraksi didasarkan pada distribusi zat 

terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling 

bercampur.  Ekstraksi terdiri dari beberapa metode, seperti maserasi, perkolasi, 

sokletasi, refluks, dan destilasi uap.  Pemilihan metode ekstraksi tergantung dari 

sifat bahan dan senyawa target yang akan diisolasi.  Pelarut bersifat polar biasa 

digunakan untuk ekstraksi, yaitu air, metanol, dan etanol.  Ekstraksi dengan 
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pelarut seperti air, metanol, etanol, etil asetat dan n-heksan mampu memisahkan 

senyawa-senyawa yang penting dalam suatu bahan.  Pada prinsipnya suatu bahan 

akan mudah larut dalam pelarut yang sama polaritasnya (Khopkar, 2002). 

 

 

Maserasi merupakan suatu proses perendaman sampel dengan pelarut organik 

pada temperatur ruang.  Isolasi senyawa bahan alam dengan adanya perendaman 

sampel tumbuhan akan menyebabkan terjadi pemecahan dinding dan membran sel 

akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga senyawa 

metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik 

(Lenny, 2006). 

 

 

Salah satu faktor yang menentukan kualitas hasil ekstraksi adalah jenis pelarut dan 

lama waktu ekstraksi.  Proses maserasi didiamkan selama selama satu hari untuk 

memberi kesempatan pada zat aktif yang tersari di dalam sel untuk berdifusi ke 

luar sel dan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut 

dalam cairan pelarut.  Semakin lama waktu ekstraksi yaitu waktu kontak antara 

pelarut dan bahan, kesempatan untuk bersentuhan semakin besar maka hasil 

ekstrak juga bertambah sampai titik jenuh larutan (Mardiah dkk., 2017). 

 

 

Air merupakan pelarut yang bersifat polar dengan sifat kepolaran yang sangat 

tinggi.  Pertimbangan air dipakai sebagai pelarut karena air mudah diperoleh dan 

murah, stabil, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan 

alamiah.  Penggunaan air sebagai pelarut memiliki beberapa kerugian yaitu, tidak 

selektif, cepat rusak, serta untuk pengeringan diperlukan waktu lama, pada 

penelitian ini pelarut yang digunakan adalah air, khususnya air lindi (Sadek, 

2002).  
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2.8 Air Lindi (leachate) 

 

 

 

Sampah merupakan polutan umum yang dapat menyebabkan turunnya kesehatan, 

estetika lingkungan dan lainnya.  Sampah yang berasal dari bahan organik, non 

organik, limbah cair dan limbah padat di tempat pembuangan terbuka cenderung 

menghasilkan produk cair yang disebut “air lindi”.  Lindi mengandung berbagai 

kontaminan berbahaya dan logam berat.   Air lindi berdampak negatif terhadap 

kualitas tanah dan air permukaan.  Terdapat banyak tempat pembuangan sampah 

yang secara geologis tidak memadai sehingga meningkatkan kerentanan terhadap 

dampak negatif sampah di sekitarnya (Lestari dkk., 2017).  Air lindi adalah suatu 

cairan yang berasal dari proses dekomposisi sampah yang melarutkan senyawa 

berbahaya.  Sampah yang tertimbun di lokasi TPA mengandung zat organik, jika 

hujan turun akan menghasilkan air lindi dengan kandungan mineral dan zat 

organik tinggi, bila kondisi aliran air lindi dibiarkan mengalir kepermukaan tanah 

dapat menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sekitarnya.   

 

 

Lindi dapat berfungsi untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam 

mendegradasi jenis sampah organik.  Bahan organik yang terkandung dalam lindi 

adalah nitrogen, ammonium, nitrat, fosfor, dan besi yang berpotensi sebagai bahan 

dasar dalam pembuatan pupuk di bidang pertanian (Riansyah dan Wesen, 2012).  

Jumlah lindi yang dihasilkan setiap TPA berbeda-beda dan memiliki debit aliran 

yang rendah, namun jika tidak dilakukan pengolahan dan pemanfaatan yang tepat 

maka lindi tersebut akan menjadi pencemar bagi media lingkungan. 

 

 

Lindi dapat meresap ke dalam tanah yang menyebabkan pencemaran tanah dan air 

tanah secara langsung karena dalam lindi terdapat berbagai senyawa kimia 

organik dan anorganik serta sejumlah patogen (Susanto dkk., 2004).  TPA 

menjadi tempat penampungan berbagai macam sampah sehingga lindi 

mengandung berbagai jenis bahan pencemar yang berpotensi mengganggu 

lingkungan dan kesehatan manusia.  Air lindi dapat merembes ke dalam tanah 

ataupun mengalir di permukaan tanah dan bermuara pada aliran air sungai.  Setiap 
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TPA memiliki karakteristik air lindi yang berbeda tergantung dari proses yang 

terjadi di dalam TPA, seperti proses fisika, kimia dan biologi.  Suhu yang tinggi 

pada air lindi akan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam penguraian 

bahan-bahan organik, dimana semakin tinggi suhu maka aktivitas mikroorganisme 

semakin meningkat yang menyebabkan pengambilan atau pemanfaatan oksigen 

terlarut dalam air semakin meningkat.  Peningkatan suhu akan menimbulkan 

turunnya jumlah oksigen terlarut dalam air dan meningkatkan kecepatan reaksi 

kimia (Kristanto, 2002).   

 

 

 

2.9 Skrining fitokimia  

 

 

 

Skrining fitokimia merupakan suatu tahap awal untuk mengidentifikasi 

kandungan suatu senyawa dalam simplisia atau ekstrak kasar tanaman yang akan 

diuji.  Fitokimia mempelajari aneka ragam senyawa organik yang dibentuk dan 

ditimbun oleh tumbuhan, yaitu mengenai struktur kimianya, biosintesisnya, 

penyebarannya secara ilmiah serta fungsi biologinya.  Senyawa kimia sebagai 

hasil metabolit sekunder telah banyak digunakan sebagai zat warna, racun, aroma 

makanan, serta sangat banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai 

obat-obatan yang dikenal sebagai obat tradisional.  Senyawa-senyawa kimia yang 

merupakan hasil metabolisme sekunder pada tumbuhan sangat beragam dan dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa golongan senyawa bahan alam, yaitu saponin, 

steroid, tanin, flavonoid dan alkaloid (Putranti, 2013). 

 

 

Skrining fitokimia dilakukan untuk memberikan gambaran tentang golongan 

senyawa yang terkandung dalam ekstrak, golongan senyawa yang dimaksud 

adalah golongan senyawa metabolit sekunder.  Uji skrining fitokimia dikenal juga 

dengan uji perubahan warna larutan, setelah penambahan pereaksi spesifik .  

Flavonoid dan tanin merupakan bagian dari senyawa fenolik (Permana dkk., 

2017) 
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Hasil uji skrining fitokimia tanin ditunjukkan dari adanya perubahan warna 

setelah penambahan FeCl3 yang dapat bereaksi dengan salah satu gugus hidroksil 

pada senyawa tanin, penambahan FeCl3 menghasilkan warna hijau kehitaman 

yang menunjukkan adanya tanin terkondensasi.  Saponin adalah senyawa yang 

dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air atau akuades.  Timbulnya busa  

pada uji saponin menunjukkan adanya glikosida yang mempunyai kemampuan 

untuk membentuk buih dalam air yang terhidrolisis menjadi glukosa dan senyawa 

lainnya (Marliana dkk., 2005).  

 

Minyak atsiri tersusun atas senyawa triterpenoid.  Triterpenoid tersusun dari rantai 

panjang hidrokarbon C30 yang menyebabkan sifatnya non polar sehingga mudah 

terekstrak dalam pelarut yang bersifat nonpolar.  Ada beberapa senyawa 

triterpenoid memiliki struktur siklik yang berupa alkohol.  Senyawa triterpenoid 

juga dapat terikat dengan gugus gula sehingga dapat tertarik oleh pelarut yang 

bersifat semi polar bahkan pelarut polar.  Pada pengujian steroid dan triterpenoid, 

analisis senyawa didasarkan pada kemampuan senyawa tersebut membentuk 

warna dengan H2SO4 pekat dalam pelarut asam asetat anhidrat, warna yang 

menunjukkan hasil positif terpenoid adalah terbentuknya larutan jingga, kuning 

hingga merah, sedangkan steroid setelah penambahan pereaksi uji positif ditandai 

dengan terbentuknya larutan biru atau biru kehijauan (Saleh dan Marliana, 2011) 

 

 

Pada skrining fitokimia alkaloid prinsipnya yaitu reaksi pengendapan yang terjadi 

karena adanya penggantian ligan.  Atom nitrogen yang mempunyai pasangan 

elektron bebas pada alkaloid dapat mengganti ion iod dalam pereaksi dragendroff 

dan pereaksi mayer.  Endapan yang ditunjukkan ketika suatu sampel mengandung 

alkalod adalah endapan putih (Marliana dkk., 2005).  

 

 

 

2.10 Senyawa Metabolit Sekunder  

 

 

Metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesis pada sel 

dan grup taksonomi tertentu pada tingkat pertumbuhan atau stress tertentu, 
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senyawa ini hanya diproduksi dalam jumlah sedikit dan tidak terus menerus. 

Metabolit sekunder digunakan untuk mempertahankan diri dari habitatnya dan 

tidak berperan penting dalam proses metabolisme utama (primer).  Senyawa 

metabolit sekunder memiliki struktur yang lebih kompleks dan sulit disintesis, 

jarang dijumpai di pasaran karena masih sedikit (15%) yang telah berhasil 

diisolasi sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi.  Senyawa metabolit sekunder 

diproduksi melalui jalur di luar biosintesis karbohidrat dan protein (Tando dkk., 

2018). 

 

 

 

2.10.1 Alkaloid  

 

 

 

Alkaloid merupakan senyawa organik yang paling banyak ditemukan, karena 

sebagian besar zat alkaloid terkandung dalam  tanaman.  Pada umumnya alkaloid 

memiliki satu buah atom nitrogen atau lebih dengan sifat basa sehingga disebut 

alkaloid, seperti pada Gambar 7.  Alkaloid berfungsi untuk pelindung tanaman 

dari penyakit, serangan hama, sebagai pengatur perkembangan, dan sebagai basa 

mineral untuk mengatur keseimbangan ion pada bagian-bagian tanaman.  Alkaloid 

yang ditemukan dan dihasilkan oleh tanaman termasuk dalam bagian kelompok 

metabolit sekunder.  Keberadaan alkaloid umumnya terkonsentrasi pada jumlah 

yang tinggi pada bagian tanaman tertentu seperti  akar, biji, buah, daun, dan di 

kulit batang (Kardinan dkk., 2004) . 

 

 

 

 
 

 

Gambar 7. Contoh Salah Satu Senyawa Alkaloid, Piridina. 
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Alkaloid memiliki beberapa ciri yaitu berbentuk kristal yang halus, memiliki rasa 

pahit dan asam serta alkaloid yang bebas bersifat basa.  Senyawa aktif dalam 

tanaman yang bersifat racun bagi manusia tetapi dapat digunakan sebagai obat 

adalah alkaloid sehingga digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. 

Alkaloid dapat digunakan sebagai pengatur tumbuh atau penghalau atau penarik 

serangga (Hanani, 2015). 

 

 

 

2.10.2 Flavanoid 

 
 

 

Flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol, ditemukan secara luas pada 

tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, 

antiinflamasi,  kardioprotektif, antidiabetes, antikanker, antipenuaan, antioksidan 

dan lain-lain (Munhoz et al., 2014).  Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan 

hijau sehingga dapat ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan.  Hingga saat ini, 

lebih dari 9000 flavonoid telah dilaporkan.  Flavonoid ditemukan pada tanaman, 

yang berkontribusi memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, oranye, biru, 

dan warna ungu dari buah, bunga, dan daun.  Flavonoid termasuk dalam famili 

polifenol yang larut dalam air (Arifin dan Ibrahim, 2018).  

 

 

Terdapat beberapa subkelas dari flavonoid seperti flavanol, flavanon, flavon, 

isoflavon, antosianidin, dan flavonol.  Pembagian dalam subkelas flavonoid 

didasarkan pada sifat-sifat struktural.  Flavanol ditemukan dalam anggur merah 

(ex-catechins), flavanon ditemukan pada makanan sitrus (ex-narigenin), flavon 

(exapigenin) ditemukan dalam bumbu berdaun hijau, stuktur kimianya dapat 

dilihat pada Gambar 8.   Isoflavon ditemukan pada makanan kedelai, dan pada 

hampir semua makanan flavonol ditemukan.   
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Gambar 8. Kerangka Dasar Struktur Flavon. 
 

 

 

Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon 

yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, artinya kerangka karbonnya terdiri 

atas dua gugus C6 (cincin benzena tersubstitusi) disambungkan oleh rantai 

alifatik tiga karbon).  Susunan ini dapat menghasilkan tiga jenis struktur, yaitu 

flavonoid (1,3-diarilpropana), isoflavonoid (1,2-diarilpropana), neoflavonoid 

(1,1-diarilpropana) seperti ditunjukkan pada Gambar 9 (Wang et al., 2018).  

 

 

 

                                         

       Flavonoid                  Isoflavonoid          Neoflavonoid 

 

 

 

Gambar 9. Tiga Jenis Struktur Flavonoid. 
 

 

 

Flavonoid merupakan senyawa polar, maka flavonoid akan larut baik dalam 

pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilformamida dan lain 

lain.  Flavonoid terikat dalam bentuk glikosida maka campuran pelarut diatas 

dengan air merupakan pelarut yang baik untuk flavonoid glikosida.  Sedangkan 

dalam bentuk aglikon seperti flavon, flavonol, flavanon lebih mudah larut dalam 

pelarut kloroform dan eter (Arifin dan Ibrahim, 2018). 



31 

 

 

2.10.3 Terpenoid dan Steroid  

 

 

 

Terpenoid adalah turunan terdehidogenasi dan teroksidasi dari senyawa terpen.  

Terpen adalah kelompok hidrokarbon, terutama dihasilkan oleh tumbuhan dan 

juga beberapa hewan seperti serangga.  Rumus molekul terpena adalah (C5H8)n.  

Terpenoid disebut juga dengan isoprenoid, karena kerangka karbonnya sama 

dengan senyawa isoprena.  Struktur molekul terpenoid  telah mengungkapkan 

bagaimana unit-unit isopren saling berkaitan teratur, dimana “kepala” dari unit 

yang satu berkaitan dengan “ekor” dari unit yang lain.  Keteraturan mengenai 

stuktur terpenoid disebut dengan kaidah isopren.  Kaidah ini menyatakan bahwa 

struktur molekul terpenoid dibangun oleh dua atau lebih unit isopren yang saling 

berkaitan secara kepala ke ekor.  Kaidah ini merupakan ciri khas dari sebagian 

besar terpenoid sehingga dapat digunakan sebagai hipotesa dalam menentukan 

struktur terpenoid (Widiyati, 2006).  Gambar 10 menunjukkan struktur dasar dari 

terpen serta salah satu contoh senyawa terpenoid.   

 

 

 

              

(a)    (b) 

 

Gambar 10.  (a) Isopren dan (b) Sitronelol. 
 

 

 

Steroid merupakan terpenoid lipid yang dikenal dengan empat cincin kerangka 

dasar karbon yang menyatu.  Struktur senyawanya pun cukup beragam.  

Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya gugus fungsi teroksidasi yang 

terikat pada cincin dan terjadinya oksidasi cincin karbonnya (Samejo et al., 2013).  

Steroid merupakan salah satu kelompok senyawa lipid yang dapat dianggap 
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sebagai derivat dari senyawa perhidroksiklopentano fenantrena yang terdiri dari 

tiga cincin sikloheksana dan sebuah cincin siklopentana yang terikat pada ujung 

salah satu cincin sikloheksana tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 11. Stuktur dasar senyawa steroid. 
 

 

 

Berdasarkan sumbernya steroid dibedakan atas steroid sintesis dan alami.  Steroid 

sintesis yang umum digunakan adalah glukokortikosteroid, estrogen, 

metilprednisolon, kortikosteroid, androgen, squalamina, dan hidrokortison.  Sterol 

tumbuhan atau steroid alami yang telah lama dikenal adalah campesterol, 

stigmasterol, dan β-sitosterol (Bhawani et al., 2010). 

 

 

 

2.10.4 Tanin  

 

 

 

Tanin merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam senyawa polifenol.  

Tanin memiliki kemampuan mengendapkan protein, karena tanin mengandung 

sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul protein yang 

selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang besar dan kompleks yaitu 

protein tanin. Tanin alami larut dalam air dan memberikan warna pada air, 

warna larutan tanin bervariasi dari warna terang sampai warna merah gelap atau 

coklat, karena setiap tanin memiliki warna yang khas tergantung sumbernya 

(Ahadi, 2003). 
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Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin yang mudah terhidrolisis dan 

tanin terkondensasi.  Tanin yang mudah terhidrolisis merupakan polimer gallic 

dan ellagic acid yang berikatan ester dengan sebuah molekul gula, sedangkan 

tanin terkondensasi merupakan polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon-

karbon berupa cathecin dan gallocathecin, yang strukturnya dapat dilihat pada 

Gambar 12 (Patra and Saxena, 2010).  Tanin terhidrolisis dan terkondensasi 

berikatan dengan protein dengan membentuk ikatan hidrogen antara kelompok 

fenol dari tanin dan kelompok karboksil (aromatik dan alifatik) dari protein.  

Ikatan kuat antara tanin dan protein akan berpengaruh terhadap kelarutan.  

Senyawa tanin tidak larut dalam pelarut non polar, seperti eter, klorofom, dan 

benzena tetapi larut dalam air, dioksan, aseton, dan alkohol serta sedikit larut 

dalam etil asetat (Mueller, 2006). 

 

 

              

      (a)                                                                             (b)  

 

 

Gambar 12. Struktur tanin (a) Terhidrolisis dan (b) Terkondensasi 
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2.10.5 Saponin 

 

 

  

Saponin merupakan kelompok senyawa dalam bentuk glikosida terpenoid atau 

steroid.  Saponin terdapat pada seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi pada 

bagian-bagian tertentu, dan dipengaruhi oleh varietas tanaman dan tahap 

pertumbuhan.  Terdapat dua jenis saponin yaitu glikosida triterpenoid alkohol dan 

glikosida struktur steroid, seperti terlihat pada Gambar 13 (Situmorang, 2013). 

 

 

 

              

(a)           (b)   

 

 

Gambar 13. Stuktur Dasar Saponin (a) Triterpenoid (b) Steroid. 
 

 

 

Saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang ditemukan pada banyak 

tanaman di bagian akar, kulit, daun, biji, dan buah yang berfungsi sebagai sistem 

pertahanan.  Keberadaan saponin dapat dicirikan dengan adanya rasa pahit, 

pembentukan busa yang stabil pada larutan cair dan mampu membentuk molekul 

dengan kolesterol.  Secara umum pada tanaman yang sama, tanaman yang belum 

matang memiliki kandungan saponin yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah 

matang (Francis et al., 2002). 

 

 

 

2.9. Identifikasi Struktur dengan Spektrofotometer 
 

 

Spektrofotometri merupakan metode analisis kimia yang berdasarkan interaksi 

energi cahaya dengan materi.  Alat untuk analisis secara spektrofotometri disebut 
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spektrofotometer, yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu senyawa secara 

kuantitatif maupun kualitatif.  Radiasi elektromagnetik atau cahaya merupakan 

bentuk energi yang sifatnya digambarkan oleh sifat gelombang dan partikel.  

Radiasi elektromagnetik tersebut dapat berupa radiasi sinar γ, sinar-X ( X-ray), 

UV-Vis (ultra ungu-tampak), infra merah (IR), gelombang mikro, dan gelombang 

radio (Suharmanto dan Kurniawan, 2013) 

 

 

 

2.9.1 Spektrofotmeter UV-Vis 
 

 

 

Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu metode analisis berdasarkan interaksi 

antara radiasi elektromagnetik ultra violet dekat (190-380 nm) dan sinar tampak 

(380-780 nm) dengan menggunakan instrumen spektrofotometer dengan suatu 

materi (senyawa).  Prinsip kerja spektrofotometri ini berdasarkan penyerapan 

sinar ultraviolet maupun sinar tampak yang menyebabkan terjadinya transisi 

elektron atau perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat 

energi yang lebih tinggi (Harvey, 2000). 

 

 

Hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi dapat ditentukan dengan hukum 

Lambert Beer, dengan syarat bahwa sinar yang digunakan harus monokromatik.  

Pengukuran dengan spektrofotometer UV-Vis akan menghasilakan spektrum, 

sehingga dapat diketahui absorbansi (serapan) dari sampel.  Hubungan antara 

absorbansi dan konsentrasi ini kemudian dimasukan ke dalam persamaan hukum 

Lambert-Beer seperti Persamaan (1).  

 

A = ε b C % ..………........................................................................................(1) 

 

dengan A adalah absorbansi, ε adalah absorptivitas molar (M
-1

 cm
-1

 ), b adalah 

tebal kuvet (cm) dan C adalah konsentrasi larutan (M) (Khopkar, 2002). 
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2.9.2 Spektrofotometer Fourier Transform-Infrared (FT-IR) 

 

 

 

Spektroskopi inframerah (infrared atau IR) merupakan suatu analisis senyawa 

organik dan anorganik yang berdasarkan pada interaksi antara gelombang 

elektromagnetik infra merah (IR) dengan materi.  Energi dari gelombang 

elektromagnetik menyebabkan terjadinya vibrasi molekul pada materi tersebut.  

Analisis secara spektroskopi inframerah digunakan untuk menganalisis gugus 

fungsi yang terdapat pada sampel yang diuji.  Setiap gugus fungsi akan 

memberikan puncak-puncak yang tetap, informasi inilah yang digunakan untuk 

menganalisis secara kualitatif sampel yang diuji (Harvey, 2000).  Karakteristik 

serapan IR dari beberapa gugus fungsi ditunjukkan pada Tabel 1.  

 

 

Tabel 1. Karakteristik Serapan IR dari Beberapa Gugus Fungsi  

 

 

 

Gugus Serapan (cm
-3

) Intensitas 

Alkana 

C-H 

 

2850-2960 

 

Sedang 

Alkena 

=C-H 

C=H 

 

3020-3100 

1640-1680 

 

Sedang 

Sedang 

Alkil Halida 

C-Cl 

C-Br 

 

600-800 

500-600 

 

Kuat 

Kuat 

Alkohol 

O-H 

 

3400-3650 

Kuat 

Cincin Aromatik 1660-2000 

1450-1600 

Lemah 

Sedang 

Amina 

N-H 

C-N 

 

3300-3500 

1030-1230 

 

Sedang 

Sedang 

 

Karbonil 

C=O 

 

1670-1780 

 

Kuat 

Nitril 

C=N 

 

2210-2260 

 

Sedang 

Nitro 

NO2 

 

1540 

 

Kuat 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan (Februari 2022 – Juni 2022) di 

Laboratorium Organik, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.  Analisis spektrofotometri 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan IR (infrared) dilakukan di Unit 

Pelayanan Terpadu – Lembaga Teknologi Sentra Inovasi Terpadu (UPT–

LTSIT) Universitas Lampung.  

 

 
 

3.2 Alat dan Bahan 

 

 

 

Alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain; timbangan, toples 

besar, wadah tertutup, blender, gelas beaker, Erlenmeyer, tabung reaksi, labu 

ukur dengan berbagai volum, kertas saring, pipet tetes, rak tabung reaksi, 

corong gelas, batang pengaduk, spektrofotometer UV-Vis, dan 

spektrofotometer IR.
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Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain; umbi gadung, 

bintaro, air lindi, minyak nabati (CPO), minyak hewani (lemak sapi), rempah 

atau temu-temuan (temu hitam, sembiloto, daun jati belanda, remujung, keladi 

tikus, daun jati cina, bubuk rosella, lempuyang, pulosari, temu giring, kulit 

manggis, daun sirih, temu putih, kulit buah delima, temulawak, kapulaga, 

kencur, sereh, adas jamu, cabe jawa, jahe merah, bawang putih tunggal, jinten, 

temu kunci, kunyit, daun salam, brotowali, merica hitam, temu mangga, kayu 

manis, kunyit putih, bangle, asam jawa), asam klorida (HCl), akuades, asam 

asetat glasial, asam sulfat pekat (H2SO4),  FeCl3, kloroform, serbuk Mg dan 

pereaksi meyer.  

 

 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

 

 

 
3.3.1. Pengumpulan dan Persiapan Sampel  
 

 

 

Umbi gadung dan bintaro diambil dari daerah Punggur, Lampung Tengah.  Umbi 

gadung dipisahkan dari kulitnya, lalu diiris menjadi potongan yang lebih kecil.  

Tahap selanjutnya umbi gadung dihaluskan menggunakan blender.  Untuk bintaro 

cukup dicuci dan dipotong menjadi potongan lebih kecil.  Air lindi diambil dari 

TPA Bandar Lampung, minyak hewani (minyak sapi) dibeli di Bandar Lampung.  

Rempah dan temu temuan sebanyak 33 jenis didapatkan dari  pasar Bandar 

Lampung. 

 

 

 

3.3.2. Pembuatan Larutan Biang 

 

 

 

Dicampurkan temu-temuan sejumlah 5 kg yang telah disiapkan, lalu dimasukkan 

ke dalam wadah tertutup.  Campuran temu-temuan diambil 700 gram, 

ditambahkan minyak nabati (CPO) sebanyak 715 mL, minyak hewani (lemak 
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sapi) sebanyak 875 mL, diaduk hingga homogen, lalu dimasukkan ke dalam 

toples besar.  Larutan yang telah tercampur diambil 500 mL dan dicampur dengan 

250 mL air lindi atau dengan perbandingan 2:1 dimasukkan ke dalam wadah 

tertutup dan didiamkan selama 24 jam.  Setelah 24 jam larutan dipisahkan filtrat 

dan endapannya.  Filtratnya akan digunakan untuk tahap selanjutnya.  Filtrat ini 

dinamakan sebagai larutan biang.  

 

 

 

3.3.3. Pembuatan Bioinsektisida 

 

 

 

Ekstrak buah bintaro, umbi gadung, dan air lindi ditambahkan dengan satu mL 

larutan biang , lalu dicampurkan hingga homogen.  Larutan didiamkan selama 24 

jam.  Larutan didiamkan selama 24 jam agar metabolit sekunder yang ada pada 

larutan biang, bintaro dan umbi gadung  terekstrak, sehingga metabolit sekunder 

yang terkandung dapat digunakan sebagai bahan aktif bioinsektisida.  Air lindi 

digunakan sebegai pelarut dalam proses ekstraksi senyawa metabolit sekunder 

pada penelitian ini.  Setelah 24 jam, larutan diaduk sebelum disaring.  Larutan 

disaring dengan kertas saring agar terpisah filtrat dan endapannya, yang akan 

digunakan sebagai bioinsektisida yakni filtratnya.  

 

 

Larutan ini dibuat dengan sebanyak 12 variasi dengan volume 100 mL.  Variasi 

penambahan ekstrak buah bintaro dan umbi gadung yang digunakan pada 

penelitian ini yakni untuk bintaro 30-60%; umbi gadung 50 hingga  90%, terakhir 

dibuat juga variasi campuran bintaro dan gadung yakni, 30%  gadung 10% 

bintaro, 30% gadung 20% bintaro dan 40% gadung 30% bintaro.  Pembuatan 

berbagai variasi ini akan digunakan untuk menguji mortalitas walang sangit 

terhadap bioinsektisida yang dibuat pada penelitian ini, lalu ditentukan 

konsentrasi yang paling baik mortalitasnya.  

 

 

 

 



40 

 

 

3.3.4. Uji Sampel pada Hewan Target 

 

 

 

Disiapkan hewan target, yakni walang sangit sebanyak 75 ekor, dimasukkan lima 

ekor walang sangit ke tiap wadah uji yang telah diberi ventilasi dan makanan 

yakni tanaman padi.  Walang sangit didiamkan selama minimal 24 jam sebelum 

disemprot dengan larutan sampel.  Larutan bioinsektisida dengan berbagai variasi 

diambil sebanyak satu mL tiap variasi lalu diencerkan dengan akuades sebanyak 

100 mL.  Diaplikasikan bioinsektisida yang telah dibuat dengan cara 

disemprotkan bioinsektisida tersebut pada tiap wadah uji yang telah disiapkan 

sebelumnya.  Penyemprotan dilakukan dengan hand sprayer.  Lalu dilakukan 

pengamatan perubahan tingkah laku dan dilakukan pula pengamatan kematian 

walang sangit, tiap rentang waktu yakni 7, 24, 43, 54 dan 67 jam setelah 

pengaplikasian (Muhidin dkk., 2020).  Dihitung mortalitas walang sangit dengan 

Persamaan (2). 

 

M     ................................................................................................(2) 

Keterangan:  

M = Mortalitas  

A = Populasi sebelum aplikasi 

B = Populasi setelah aplikasi  

 

 

 

3.3.5. Skrining Fitokimia  
 

 

Skrining fitokimia dilakukan untuk memberikan gambaran tentang golongan 

senyawa yang terkandung dalam tanaman yang diteliti.  Metode skrining fitokimia 

dilakukan dengan pengujian warna dengan menggunakan suatu pereaksi warna 

(Permana dkk., 2017). 
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a. Uji Alkaloid  

 

Sebanyak 0.5 mL sampel dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan 

dengan 5 tetes kloroform dan 5 tetep pereaksi meyer, lalu dikocok tabung reaksi 

sampai homogen.  Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih 

(Marliana dkk., 2005).  

 

b. Uji Flavonoid  

 

Sebanyak 1 mL sampel ditambahkan 0,05 mg serbuk Mg dan 1 mL HCl pekat, 

kemudian dikocok kuat-kuat.  Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna 

merah, kuning atau jingga (Marliana dkk., 2005). 

 

c. Uji Steroid dan Terpenoid  

 

0.5 mL sampel dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan 0.5 mL asam 

asetat glasial dan 0.5 mL asam sulfat pekat (H2SO4).  Jika larutan berubah warna 

menjadi kuning atau jingga merah kecokletan maka positif terpenoid.  Apabila 

larutan berubah warna menjadi biru atau biru kehijauan maka positif steroid 

(Marliana dkk., 2005).  

 

 

d. Uji Tanin  

 

Sebanyak 1 mL sampel ditambahkan dengan 3 tetes larutan besi (III) klorida 10%.  

Jika terbentuk warna biru tua atau hitam kehijauan menunjukkan adanya tanin 

(Jones, 2006).  Cara pembuatan Larutan FeCl3 dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

e. Uji Saponin 

 

0.5 mL sampel dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan 5 ml akuades, 

kocok 30 detik, lalu didiamkan beberapa saat jika terbentuk busa maka positif 

saponin (Marliana dkk., 2005). 
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3.3.6. Analisis Gugus Fungsi  
 

 

 

Untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada larutan bioinsektisida diamati dengan 

menggunakan Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FTIR) dilakukan di 

UPT-LTSIT Universitas Lampung.  

 

 

 

3.3.7. Analisis Spektra UV-Vis 
 

 

 

Untuk mengidentifikasi ikatan terkonjugasi pada larutan bioinsektisida diamati 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, dilakukan di Laboratorium 

Biokimia Universitas Lampung.



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Larutan biang yang dihasilkan dari 500  mL campuran temuan-temuan dan 

minyak dengan 250 air lindi adalah 300 mL. 

2. Mortalitas walang sangit terbaik yakni pada larutan bioinsektisida 70% 

gadung sebesar 60%, diikuti oleh 60% gadung dan 30% gadung 20% 

bintaro dengan mortalitas 40%, dan terakhir dengan mortalitas 20% yakni 

50% , 80%, 90% gadung, 60% bintaro dan 30% gadung 10% bintaro.  

3. Dari hasil skrining fitokimia larutan bioinsektisida yang  positif 

mengandung terpenoid dan alkaloid yaitu 70% gadung dan 30% gadung 

20% bintaro.  

4. Dari hasil pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan FTIR 

maka bioinsektisida mengandung senyawa metabolit sekunder  yang 

memiliki gugus fungsi C=C, O–H, C–H alifatik dan C=O karbonil.  

 

 

 

5.2. Saran 

 

 

 

Pada penelitian ini telah dihasilkan bioinsektisida dengan mortalitas tertinggi 

yakni 60 %.  Mortalitas yang tergolong cukup kuat, namun perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut.  Untuk proses maserasi disarankan menggunakan pelarut 

seperti metanol ataupun etanol, yang dikenal mampu melarutkan senyawa polar 

maupun nonpolar.  Perlu dilakukan maserasi dengan menggunakan simplisia 

kering, dan rendam selama 3 x 24 jam dengan pelarut, mungkin dengan metode 
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ini senyawa metabolit sekunder yang tersari pada filtrat akan lebih banyak.  Perlu 

dilakukan juga isolasi senyawa murni dari ekstrak bintaro dan umbi gadung. 
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