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Abstrak 

Yoyon Sutresna 2009. Pengharuh Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata 

L.) terhadap Penurunan Populasi Hama pada Tanaman Cabe Merah 

(Capsicum annum L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat 

ekstrak daun sirsak untuk menurunkan populasi hama pada tanaman 

cabe merah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan menggunakan model statistik uji anava sebanyak lima 

perlakuan yaitu konsentrasi ekstrak daun sirsak 100g/100mi, 75g/100ml, 

50g/100mI, 25g/100ml dan 0g/100 ml dengan lima kali pengulangan. 

Penyemprotan ekstrak daun sirsak pada tanaman cabe merah 

dilaksanakan empat belas hari setelah tanam. Data hasil penelitian 

dianalisis dengan menggunakan uji anava terhadap data dari lima 

perlakuan, hasilnya menunjukkan bahwa penyemprotan ekstrak daun 

sirsak dapat menurunkan populasi harna pada tanaman cabe merah. 

Konsentrasi ekstrak yang optimum terdapat pada perlakuan konsentrasi 

ekstrak daun sirsak 50g/100ml. 

 

Pendahuluan 

Cabe merah (Capsicum annum) merupakan suatu komoditas 

sayuran yang tidak dapat ditinggalkan masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari dan termasuk salah satu jenis sayuran yang penting untuk 

dibudidayakan secara komersil di daerah tropis. Manfaatnya sebagian 

besar untuk dikonsumsi rumah tangga, bahkan dapat diandalkan sebagai 

komoditi ekspor non migas (Final, 2006). 

Secara umum cabe merah dapat ditanam di lahan basah (sawah) 

dan lahan kering (tegalan) serta dapat dibudidayakan pada musim hujan 

dan kering. Tetapi cabe merah akan lebih sesuai jika ditanam di daerah 



kering berudara panas dengan ketinggian 900 meter dari permukaan laut, 

tanah yang kaya akan bahan organik dengan pH 6-7 dan tekstur tanah 

yang remah (Benardinus, 2002). 

Pertumbuhan dan perkembangan ca be merah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama. 

Terdapat berbagai jenis hama dan penyakit yang sering menyerang 

tanaman cabe merah yaitu hama thrips ( Thrips parvispinus), kutu daun. 

(Aphis gossypii), kutu daun persik (Myzus persicae), tungau, ulat grayak 

(Spodoptera litura), lalat buah (Dacus dorsalis) dan lain-lain yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan cabe merah. Oleh karena 

itu harus dilakukan pengendalian sedini mungkin (Novartis, 1998). 

Pengendalian hama pada umumnya dilakukan dengan meng-

gunakan pestisida kimia atau sintetik. Penggunaan pestisida tersebut 

dapat menurunkan tingkat populasi hama sehingga meluasnya serangan 

hama dapat dicegah. Namun disamping pestisida kimia dapat mengatasi 

gangguan hama, juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti 

resistensi, resurgensi, residu, ledakan hama sekunder, matinya musuh 

alami dan pencemaran lingkungan serta pestisida kimia yang tidak mudah 

terurai akan terserap dalam rantai makanan (Sudarsono, 2000). 

Salah satu alternatif untuk pengendalian hama dan penyakit 

tanaman yang sekaligus dapat mencegah efek sampingnya yaitu dengan 

menggunakan pestisida yang berasal dari tumbuhan atau lebih dikenal 

sebagai pestisida nabati (biapestisida). Dengan menggunakan pestisida 

nabati, keseimbangan ekologi dapat dipertahankan karena memenuhi 

beberapa kriteria yang diinginkan yaitu aman, murah, mudah digunakan 

dan efektif menurunkan hama serta memiliki keuntungan mudav dibuat 

karena berasai dari bahan-bahan alami yang mudah terurai 

(biodegradable) sehingga tidak mencemari lingkungan (Sudarsono, 2000). 

Terdapat enam famili tumbuhan yang diduga berpotensi tinggi untuk 

dikembangkan sebagai bahan pestisida nabati, salah satunya adaiah 

famili Annonaceae. Tumbuhan yang termasuk ke dalam famili 



Annonaceae diketahui mempunyai aktivitas biologi, misalnya antibakteri, 

antifungi, antitumor dan pestisida. Salah satu genus dari famili 

Annonaceae yang paling banyak mendapat perhatian adalah genus 

Annona seperti Annona squamosa, Annona reticulata, Annona glabra, 

Annona montana dan lain-lain. Pada genus ini menyandung beberapa 

senyawa aktif seperti asimin dan squamosin, kelompok senyawa 

acetogenin yang dapat menyebabkan penurunan populasi berbagai jenis 

hama. Senyawa-senyawa tersebut, juga terdapat pada Annona muricata 

L. Menurut Kardinan (2000), bagian tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai pestisida nabati adalah daun. 

Penelitian perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan dapatkah 

ekstrak daun sirsak digunakan sebagai biopestisida dalam penurunan 

populasi hama pada tanaman cabe merah, dan berapa pula konsentrasi 

optimumnya. 

 
Materi dan Metode Penelitian  

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Benih 

cabe merah, daun sirsak, detergen, pupuk kandang, air, media tanam 

(tanah), polybag, tally counter, naungan, alat ekstrak, sprayer, neraca, 

meteran, lup (kaca pembesar) dan gelas kimia. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan desain 

penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri 

dari 5 perlakuan: 

Perlakuan I  :  Konsentrasi ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) 

100 gr/100ml. 

Perlakuan II  :  Konsentrasi ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) 75 

gr/100ml. 

Perlakuan III  :  Konsentrasi ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) 50 

gr/100ml. 

Perlakuan IV :  Konsentrasi ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) 25 

gr/100ml. 



Perlakuan V  :  Konsentrasi ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) 0 

gr/100ml 

Pada penelitian ini digunakan ulangan sebanyak 5 kali. Jadi jumlah 

plot adalah sebanyak : t x r = 5'x 5= 25 plot. 

Tata letak percobaan: 

 
 
Variabel-variabel pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas: Konsentrasi ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) 

100 gr/100 ml, 75 gr/100 ml, 50 gr/100 ml, 25 gr/100 ml dan 0 sebagai 

kontrol 

2. Variabel terikat: Pengendalian hama pada tanaman cabe merah 

Parameter pada penelitian ini adalah: 

a.  Jumlah berbagai hama pada tanaman cabe merah. 

b.  Jenis-jenis hama yang menyerang tanaman cabe merah. 

 
 
 



Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Jumlah Hama Keseluruhan  

Populasi hama pada tanaman cabe merah (Capsicum annum L.), 

sebelum dan setelah dilakukan penyemprotan ekstrak daun sirsak 

(Annona muricata L.) pada minggu kedua, keempat, keenam dan 

kedelapan setelah tanam dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1.  
Rata-rata Jumlah Hama pada Tanaman Cabe Merah sebelum  

Disemprot (Ekor/tanaman) 
 

Perlakuan 
Minggu ke 

2 4 6 8 

Konsentrasi 100g/100ml 5a 89.4 a 25 a 13.8 a 

Konsentrasi 75g/100ml 47.4 a 172.2 ab 40.6 ab 27 ab 

Konsentrasi 50g/100ml 28.8 a 213.8 ab 80 ab 30.8 ab 

Konsentrasi 25g/100ml 34.2 a 171.8 ab 96.2 ab 30.6 ab 

Konsentrasi 0g/100ml 79.8 a 468.8 b 118.6 b 74.2 b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji BNT taraf 1%. 

 
Tabel 2. Rata-rata Jumlah Hama pada Tanaman Cabe Merah Setelah 

Disemprot (Ekor/tanaman) 

Pertakuan 
Minggu ke 

2 4 6 8 

Konsentrasi 100g/100ml 4.6 a  73.4 a  15.4 a 5.2 a 

Konsentrasi 75g/100ml 50.2 a 160.8 ab 33.2 ab 13.8 ab . 

Konsentrasi 50g/100ml 23.2 a 169.8 ab 74.2 ab 19.8 ab 

Konsentrasi 25g/100ml 38.4 a 158 ab 97.6 ab 24.2 ab 

Konsentrasi 0g/100ml 62.8 a 463.8 b 112.4 b 69.6 b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji BNT taraf 1%. 

 
Berdasarkan Analisis Varians (ANAVA) pada taraf 1% pada minggu 

kedua, diperoleh Fhitung = 0.69 sedangkan Ftabel = 4.77, artinya pemberian 

konsentrasi ekstrak daun sirsak dari berbagai perlakuan tidak berbeda 

nyata sehingga rata-rata populasi hama tidak menunjukkan adanya 

perbedaan. 

 



Pada minggu keempat, keenam dan kedelapaan, penyemprotan 

ekstrak daun sirsak 100g/100ml menyebabkan ratarata populasi hama 

yang lebih rendah dan terdapat perbedaan yang nyata dibandingkan 

dengan rata-rata populasi hama pada tanaman cabe merah yang tidak 

disemprot ekstrak daun sirsak. Sedangkan penyemprotan ekstrak daun 

sirsak 75g/100ml, 50g/100ml dan 25g/100ml tidak terdapat perbedaan 

yang nyata tetapi sudah menunjukkan adanya kecenderungan penurunan 

populasi hama dibandingkan dengan ratarata populasi hama pada 

tanaman cabe merah yang tidak disemprot ekstrak daun sirsak, hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di halaman berikut. 

Tabel 3.  
Rata-rata Hama Daun (Myzuspersicae) sebelum Disemprot 

(Ekor/tanaman) 
 

Perlakuan 
Minggu ke 

1 2 3 4 

Konsentrasi 100g/100ml 4 a 82.6 a 12.2 a 4.8 a 

Konsentrasi 75g/100ml 44.6 a 159 a 22.8 aba 15.8 a 

Konsentrasi 50g/100ml 26.6 a 198 a 45.8 ab I 19.2 a 

Konsentrasi 25g/100ml 31.8 a 157.6 a 72.4 b 20.2 a 

Konsentrasi 0g/100ml 74 a 445.4 b 66.2 b 47.8 b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji BNT taraf 1%.  

 
Tabel 4. Rata-rata Hama Kutu Daun (Myzus persicae) setelah Disemprot 

(Ekor/tanaman) 

Pertakuan 
Minggu ke 

2 4 6 8 

Konsentrasi 100g/100ml 2 a  70.4 a  8.8 a 2 a 

Konsentrasi 75g/100ml 42.6 a 150.8 a 19.6 ab 10.8 a 

Konsentrasi 50g/100ml 19.4 a 158.2 a 43.2 aab 14.6 a 

Konsentrasi 25g/100ml 31.8 a 149.6 a 69.2 18 a 

Konsentrasi 0g/100ml 51 a 442.4 b b63.4 b 47.6 b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan uji BNT taraf 1%. 

 

 

 

 



2. Jumlah Perjenis Hama  

Berdasarkan Analisis Varians (ANAVA) pada taraf 1% pada minggu 

kedua, diperoleh Fhitung = 0.64 sedangkan Ftabel = 4.77, artinya pemberian 

konsentrasi ekstrak daun sirsak dari berbagai perlakuan tidak berbeda 

nyata sehingga rata-rata populasi hama tidak menunjukkan adanya 

perbedaan. 

Pada minggu keempat dan kedelapan dari Tabel 4, dapat dilihat 

bahwa penyemprotan ekstrak daun sirsak 100g/100ml, 75g/100ml, 

50g/100ml dan 25g/100ml menyebabkan rata-rata populasi hama kutu 

daun yang lebih rendah dan terdapat perbedaan yang nyata dibandingkan 

dengan rata-rata populasi hama kutu daun pada tanaman cabe merah 

yang tidak disemprot dengan ekstrak daun sirsak. 

Pada minggu keenam penyemprotan ekstrak daun sirsak 

100g/100ml menyebabkan ratarata populasi hama kutu daun lebih rendah 

dan terdapat perbedaan yang nyata dibandingkan dengan rata-rata 

populasi hama pada tanaman cabe merah dengan penyemprotan ekstrak 

daun sirsak 25g/100ml dan yang disemprot tidak menggunakan ekstrak 

daun sirsak. Sedangkan penyemprotan ekstrak daun sirsak 75g/100ml 

dan 50g/100ml tidak terdapat perbedaan yang nyata tetapi sudah 

menunjukkan adanya kecenderungan penurunan populasi hama 

dibandingkan dengan rata-rata populasi hama pada tanaman cabe merah 

dengan penyemprotan ekstrak daun sirsak 25g/100ml dan yang tidak 

disemprot ekstrak daun sirsak. 

Rata-rata populasi hama minggu kedua pada kelima perlakuan tidak 

menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini disebabkan karena pada minggu 

kedua meskipun sudah dilakukan penyemprotan, hama yang menyerang 

tanaman cabe merah masih tersebar merata pada seluruh tanaman. 

Pada minggu keempat, keenam dan kedelapaan, penyemprotan 

ekstrak daun sirsak 100g/100ml menyebabkan rata-rata populasi hama 

yang lebih rendah dan terdapat perbedaan yang nyata dibandingkan 

dengan ratarata populasi hama pada tanaman cabe merah yang tidak 



disemprot ekstrak daun sirsak. Sedangkan penyemprotan ekstrak daun 

sirsak 75g/100ml, 50g/100ml dan 25g/100ml tidak terdapat perbedaan 

yang nyata tetapi sudah menunjukkan adanya kecenderungan penurunan 

populasi hama dibandingkan dengan tanaman cabe merah yang tidak 

dispmprot ekstrak daun sirsak. Hal ini disebabkan karena pada minggu 

keempat, keenam dan kedelapan, hama yang menyerang tanaman cabe 

merah sudah banyak dan sudah beradaptasi dengan tanaman cabe serta 

merasakan efek dari senyawa yang ter-kandung dalam ekstrak daun 

sirsak yaitu asimisin, bulatasin dan squamosin, sehingga hama tidak 

tersebar pada seluruh tanaman tetapi sebagian besar terdapat pada 

tanaman yang disemprot dengan ekstrak daun sirsak pada konsentrasi 

renclah dan pada tanaman yang tidak disemprot dengan ekstrak daun 

sirsak. 

Jumlah hama terendah terdapat pada minggu kedelapan. Pada 

minggu kedelap'an tanaman cabe sudah mencapai dewasa sehingga 

tanaman sudah tahan terhadap serangan hama. Sedangkan jumlah hama 

tertinggi terdapat pada minggu keempat. Pada minggu ini tanaman cabe 

merah berada pada masa "pertumbuhan sehingga sangat rentan terhadap 

serangan hama dan tingkat kekebalannya masih rendah. 

Jumlah hama paling rendah terdapat pada penyemprotan ekstrak 

daun sirsak 100g/100ml. Hal ini terjadi karena pestisida nabati yang 

mengandung senyawa acetogenin, asimisin, bulatacin dan squamosin 

dengan konsentrasi tinggi yang terdapat pada ekstrak daun sirsak 

menyebabkan hama tidak mau memakan bagian tanaman (antifeedent), 

sehingga mengakibatkan kelaparan dan akhirnya mati (Kardinan, 2000). 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabe merah pada perakuan ini 

terlihat baik dan relatif cepat, tetapi sehari setelah disemprot menunjukkan 

gejala fitotoksik yaitu terdapat bercakbercak pada daun seperti terbakar. 

Tanaman cabe merah pada penyemprotan ekstrak daun sirsak 

75g/100ml jumlah hama yang menyerang lebih banyak dibandingkan 

penyemprotan ekstrak daun sirsak 100g/100ml, tetapi lebih sedikit bila 



dibandingkan dengan kontrol atau yang tidak menggunakan ekstrak daun 

sirsak sehingga penurunan populasi hama dapat terlihat. Pada perlakuan 

ini juga menunjukkan adanya gejala fititoksik tetapi tidak sebesar pada 

penyemprotan ekstrak daun sirsak 100g/100ml. 

Tanaman cabe merah pada penyemprotan ekstrak daun sirsak 

50g/100,ml dan 25g/100ml jumlah hama. yang menyerang hampir sama 

apabila dibandingkan dengan penyemprotan ekstrak daun sirsak 

100g/100ml dan 75g/100ml jumlah hama lebih tinggi. Tetapi jika 

dibandingkan dengan kontrol jumlahnya lebih rendah sehingga penurunan 

populasi hama masih terlihat. Pada perlakuan ini tidak menunjukkan 

adanya gejala fitotoksik sehingga daun pada tanaman ca be merah tidak 

terganggu. 

Jumlah hama paling tinggi terdapat pada penyemarotan ekstrak 

daun sirsak 0g/100ml atau yang tidak menggunakan ekstrak daun sirsak. 

Pada periakuan ini tanaman cabe merah disemprot hanya dengan air 

tanpa menggunakan ekstrak daun sirsak, sehingga banyak hama yang 

menyerang dan mengganggu pertumbuhan cabe merah. Pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman lambat sehingga tampak kerdil,daun banyak 

yang rontok dan kriting serta terdapat salah satu tanaman yang terkena 

penyakit layu batang dan mengakibatkan batang busuk. 

Untuk jumlah populasi perjenis hama, ternyata terdapat pengaruh 

ekstrak daun sirsak terhadap penurunan populasi hama pada tanaman 

cabe merah. Hama yang ditemukan da!am peneiitian ini terdapat 6 

spesies yaitu kutu daun (Myzus perccae), semut besar, ulat daun 

(Spodoptera litura), tungau, kutu putih (Pseudococus sp.) dan lalat buah 

(Bractocera dorsalis). 

 

Kesimpulan 

Dari analisis data hasil penelitian mengenai pengaruh ekstrak daun 

sirsak (Annona muricata L.) terhadap penurunan populasi hama pada 

tanaman cabe merah (Capsicum anum L.), dapat disimpulkan bahwa 



ekstrak daun sirsak dapat menurunkan populasi hama pada tanaman 

cabe merah. Penurunan populasi hama yang optimum terdapat pada 

perlakuan penyemprotan ekstrak daun sirsak 50g/100ml. 

 

Saran 

Sesuai hasil penelitian, saran yang perlu disampaikan yaitu: 

1.  Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ekstrak daun 

sirsak terhadap penurunan populasi hama pada tanaman cabe merah 

dengan mengukur pertumbuhan tanaman dan penanaman langsung di 

lahan dalam skala yang lebih besar. Sehingga dapat dijadikan acuan 

untuk melakukan pengendalian hama alami secara optimal. 

2.  Perlu dilakukan penelitian pada tanaman lain untuk lebih mengetahui 

bahwa ekstrak daun sirsak dapat menurunkan popufasi hama. 
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