
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Tanaman cabai (Capsicum annum L.) merupakan tanaman semusim yang 

tergolong dalam famili solanaceae. Cabai berguna sebagai penyedap masakan dan 

pembangkit selera makan, cabai juga mengandung zat-zat gizi yang sangat 

diperlukan untuk kesehatan manusia. Di Indonesia cabai memiliki arti ekonomi 

penting dan menduduki produksi yang tinggi dibandingkan dengan sayuran 

komersial lainnya ( Rusli dkk., 1997). 

 

Budidaya cabai seringkali menghadapi banyak kendala terutama dalam usaha  

meningkatkan produktivitas, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. 

Serangan hama dan penyakit merupakan salah satu kendala dalam budidaya cabai. 

Salah satu patogen yang menjadi kendala pada pertanaman cabai adalah penyakit 

antraknosa. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici pada 

tingkat tertentu dapat merugikan hasil yang cukup besar (Rohmawati, 2002).  

 

Hersanti dkk  (2001) melaporkan bahwa penyakit antraknosa  merupakan salah 

satu pembatas dalam produksi cabai. Kerugian penyakit ini dapat mencapai 65%. 

Penggunaan fungisida sintetik dapat meninggalkan residu, mengakibatkan 

timbulnya resistensi patogen, merusak lingkungan dan berbahaya bagi konsumen. 

Oleh karena itu  untuk mengurangi frekuensi penggunaan pestisida sintetik dapat 
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menggantinya dengan menggunakan fungisida nabati yang berasal dari tanaman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak bagian tanaman ada yang bersifat 

toksik terhadap penyebab penyakit (Balfas, 1994; Mudjiono dkk., 1994). Berbagai 

jenis tanaman telah diketahui mengandung senyawa bioaktif. Senyawa tersebut 

adalah  alkaloid, terpenoid, steroid, asetogenin, fenil propan, dan tannin yang 

dapat berfungsi sebagai pestisida (Mirin,1997). 

  

Penggunaan fungisida nabati dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan 

harganya relatif murah apabila dibandingkan dengan pestisida sintesis atau kimia. 

Fungisida nabati juga dapat dibuat sendiri secara sederhana berupa larutan hasil 

perasan, rendaman, ekstrak dan rebusan bagian tanaman, berupa akar, umbi, 

batang, daun, biji, maupun buah ( Sudarmo, 2009). 

 

Tanaman yang berpotensi sebagai fungisida nabati diantaranya nimba 

(Azadirachta indica A.) dan jarak (Jatropha curcas L.).  Nimba, terutama dalam 

biji dan daunnya mengandung beberapa komponen yang berasal dari produksi 

metabolit sekunder yang diduga bermanfaat dalam bidang pertanian (pestisida dan 

pupuk).  Senyawa yang terkandung pada daun mimba adalah azadirachtin, 

salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin.  Senyawa tersebut berfungsi sebagai 

pengganggu pertumbuhan sel yang mengakibatkan kematian sel jamur 

(Syamsudin, 2007). 

 

Tanaman jarak merupakan tanaman yang menghasilkan biji yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan minyak (Nazir dkk., 2009). Biji jarak pagar juga 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan sabun, bahan baku pestisida botani, fungisida, 

dan molluskasida. Biji jarak mengandung senyawa hydrocarbon/stereo ester, 
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trycycerol, asam lemak bebas, diacyglycerol, sterol, monoacyglycerol, dan polar 

lipid. Beberapa senyawa yang terkandung dalam tanaman jarak tersebut senyawa 

yang berpotensi sebagai fungisida nabati  yaitu hydrocarbon/stereo ester, 

diacyglycerol, sterol, monoacyglycerol dan trycycerol (Adebowale dan Adedire, 

2006). 

 

1.2 Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui efektivitas fraksi ekstrak daun nimba 

dan daun jarak sebagai fungisida nabati dalam menghambat pertumbuhan 

C.capsici secara in vitro  

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Antraknosa merupakan salah satu penyakit penting dalam produksi cabai di 

daerah tropis yang panas dan lembab, dan juga dikenal sebagai penyakit busuk 

buah prapanen dan pascapanen. Penyakit ini disebabkan oleh jamur  

C. capsici. Penyakit antraknosa dapat menurunkan kualitas cabai dan produksi 

cabai sebesar 45-60% (Hidayat  dkk., 2004).  

 

Adiyoga dan Soetiarso (1999) melaporkan bahwa 80% petani sayuran 

menggunakan pestisida sintetik dalam  mengendalikan penyakit antraknosa. Akan 

tetapi pestisida sintetik sering  meninggalkan residu yang berbahaya terhadap 

lingkungan dan manusia. Oleh sebab itu, untuk mengurangi resiko bahaya residu 

pestisida upaya pengendalian yang dilakukan adalah menggunakan fungisida 

nabati.  Fungisida nabati berasal dari tanaman yang mudah terdegradasi sehingga 
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tidak menimbulkan residu (Hamijaya, 2005).  Tanaman yang mempunyai potensi 

sebagai fungisida nabati diantaranya nimba dan jarak. 

 

Nimba  (Azadirachta indica A.) merupakan tanaman dari famili Meliaceae yang 

sudah lama digunakan sebagai fungisida nabati. Nimba dapat  menghasilkan lebih 

dari 20 jenis metabolit sekunder. Daun dan biji tanaman nimba dapat dijadikan 

sebagai fungisida nabati. Daun dan bijinya mengandung beberapa jenis metabolit 

sekunder yang aktif sebagai pestisida, diantaranya azadirachtin, salanin, 

meliatriol, dan nimbin. Metabolit sekunder utama yang berfungsi sebagai 

pestisida adalah azadirachtin. Senyawa azadirachtin terbentuk secara alami dan 

termasuk dalam kelompok senyawa triterpenoid  yang merupakan biopestisida 

terbaik. Azadirachtin dimanfaatkan sebagai bahan aktif fungisida nabati yang 

dapat menghambat pertumbuhan, salah satunya pertumbuhan jamur  

( Mirin, 1997). 

 

Jarak merupakan tanaman yang bersifat racun. Bagian biji dan daun dari tanaman 

jarak pagar mempunyai efek fungisida  terhadap jamur.  Hasil penelitian Nath dan 

Dutta (1992) membuktikan bahwa kandungan protein beracun yang disebut kursin 

adalah enzim proteolytic yang terkandung dalam getah pada tanaman jarak. 

Bagian daun  jarak dapat dijadikan sebagai fungisida dengan cara mengekstrak 

sehingga dapat diperoleh larutan yang dapat digunakan sebagai pengendali 

penyakit yang ramah lingkungan. 

 

Untuk meningkatkan efektivitas ekstrak daun nimba dan jarak dalam menekan 

perkembangan penyakit antraknosa dapat dilakukan dengan cara ekstraksi 

bertingkat dengan berbagai pelarut. Menyangkut  sifat kepolaran pelarut dalam 
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memisahkan senyawa bahan aktif yang berbeda pada ekstrak nimba dan ekstrak  

jarak. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Fraksi ekstrak daun  nimba dan daun jarak dapat menekan diameter koloni 

dan jumlah spora jamur C. capsici  

2. Masing-masing tingkat fraksi ekstrak daun nimba atau daun jarak mempunyai 

kemampuan yang berbeda dalam menekan diameter koloni dan jumlah spora 

jamur C. capsici  

   

 


