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I. PENDAHULUAN 

 

 Insektisida sintetis sudah digunakan secara intesif untuk mengatasi 

serangan hama pada berbagai tanaman budidaya.  Hal ini telah mengakibatkan 

munculnya berbagai masalah sebagai efek negatif penggunaan insektisida sintetis 

seperti  terjadinya hama yang resisten terhadap insektisida,  resurjensi, dan juga 

efek negatif terhadap organisme non-target seperti musuh alami hama, lebah madu 

dan serangga penyerbuk lainnya, ikan, hewan peliharaan dan manusia.  

 Alternatif bahan pengendalian hama untuk menghindari pemakaian 

insektisida sintetis secara terus menerus perlu mendapat perhatian. Penggunaan 

insektisida botanis merupakan salah satu alternatif untuk menggantikan 

insektisida sintetis. Insektisida botanis adalah bahan yang diperoleh dari tanaman 

karena mengandung senyawa  bioaktif yang merupakan metabolit sekunder yang 

dapat mempengaruhi serangga. Bahan-bahan metabolit sekunder ini dapat berupa 

alkaloid, terpenoid, dan fenolik yang dapat mengakibatkan efek insektisidal 

seperti mematikan hama sasaran, antifeedant/feeding deterrent, antifertility, dan 

gangguan pertumbuhan (Dodia et al., 2008). 

Sejarah menunjukkan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

sudah lama sekali digunakan untuk mengendalikan hama. Sebahagian tanaman 

tersebut memiliki bahan kimia yang digunakan untuk obat-obatan. Pertama sekali 

penggunaannya pada abad ke-7, yaitu penggunaan daun tembakau yang 

mengandung nikotin untuk mengendalikan kumbang pada tanaman plum. Pada 

abad berikutnya adalah penggunaan rotenone yang diperoleh dari akar tanaman 

Derris dan Lonchocarpus sp. Selanjutnya tanaman Ryania spiciosa, 

Schoenocaulon officinale, Chrysanthemum sudah digunakan sebelum insektisida 

sintetik digunakan. Bunga, daun atau akar dihancurkan dan kemudian langsung 

digunakan sebagai insektisida, atau bahan beracunnya diekstraksi terlebih dahulu, 

kemudian digunakan (Sastroutomo, 1992; Prakash dan Rao, 1997). 
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 Penggunaan minyak yang berasal dari tumbuhan yang dikenal sebagai 

minyak nabati dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan sudah 

dilaksanakan di beberapa negara di Asia dan Afrika. Hingga saat ini banyak sekali 

tanaman yang mempunyai senyawa metabolit skunder yang dijadikan   insektisida 

botanis. Minyak yang diperoleh dapat berasal dari biji, daun, batang dan bunga. 

Minyak tersebut mengandung asam lemak dan beberapa lipid. Beberapa yang 

paling umum dijumpai adalah palmitic, steric, linoleic dan olec acids yang bersifat 

insektisidal. Bahan ini dapat membunuh serangga dan juga sebagai repellent. 

Sebagai contoh minyak nabati dari kacang tanah dan kelapa juga dapat dipakai 

untuk mengendalikan hama gudang Sitophilus granarius pada gudang 

penyimpanan bahan serelia. 

 Tanaman jarak (Jatropha curcas L.) telah lama dikenal sebagai tanaman 

obat-obatan di berbagai tempat di Indonesia.  Umumnya tanaman ini ditanam 

masyarakat di sekitar pekarangan rumah dan biasanya sebagai pagar halaman.  

Jenis tanaman ini berupa perdu, tingginya 1,5-5 m. Tumbuhan ini mulai berbuah 

pada umur lima bulan dan produksi maksimal mulai umur 5 tahun sampai 50 

tahun.Tumbuhan ini dapat hidup pada daerah kering namun tempat yang paling 

sesuai adalah daerah dengan curah hujan 300-700 mm/tahun, ketinggian tempat 0-

800 m dpl, suhu 20-35
o
C, pH 5-6,2. Tumbuhan ini memiliki banyak manfaat 

antara lain sebagai obat (antiseptic, anti radang, penyembuh luka, kembung, dll.) 

Di beberapa tempat tumbuhan ini sudah dibudidayakan untuk diambil minyak dari 

bijinya sebagai pengganti bahan bakar minyak diesel (solar).  

 Potensi minyak nabati sanngat cerah untuk dikembangkan sebagai 

pestisida. Hal ini disebabkan karena bahan bakunya (raw material) mudah 

didapat. Di desa-desa hampir setiap pekarangan rumah ada tanaman jarak 

pagarnya.  Tanaman ini relatif mudah untuk dibudidayakan.  Minyaknya mudah 

terurai dan aman bagi manusia dan lingkungan (Novizan, 2002). Seiring dengan 

Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045 Membangun Pertanian 

Bioindustri Berkelanjutan; bahwa pada tahap2 yaitu kokohnya fondasi sistem 

pertanian – bioindustri berkelanjutan menuju tercapainya keunggulan daya saing 

pertanian terpadu berbasis sumber daya alam berkelanjutan (Hartulistiyoso, 2013). 
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Penggunaan minyak jarak pagar untuk insektisida botanis merupakan alternatif 

untuk bahan kimia sintetis sehingga perlu dikembangkan untuk menghadapi 

serangan hama. 

Efektivitas minyak biji jarak pagar sudah banyak diteliti. Prakash dan Rao 

(1997) melaporkan bahwa minyak jarak pagar dapat mengendalikan hama kentang  

Phthorimaea operculella. Ratnadas et al., (2012) juga melaporkan penggunaan 

minyak biji jarak dalam mengendalikan hama bahan simpan (hama gudang) untuk 

hasil panen beras, sorgum dan kacang-kacangan dan juga hama-hama yang 

menyerang di pertanaman.    

  Pada buah jarak, inti bijinya (kernel) mengandung 30-50% minyak yang 

berupa  trigliserida yang mengandung asam lemak oleat dan linoleat. Senyawa 

kimia yang dapat mempengaruhi serangga yaitu alkaloid, saponin dan curcin. 

Cara mendapatkan minyak jarak ada beberapa metode yaitu teknik pengepresan 

mekanis, menggunakan pelarut (solvent). Metode pengepresan biasanya dilakukan 

untuk bahan minyak diesel (solar). Minyak yang didapat masih mengandung 

senyawa pengotor seperti getah (mengandung fosfatida, protein, karbohidrat, air 

dan resin), asam lemak bebas dan senyawa pengotor lainnya.Metode ekstraksi 

dengan senyawa pelarut akan menghasilkan minyak yang tidak mengandung 

pengotor. 

 Pada buku ini akan diuraikan cara mendapatkan minyak dari biji jarak 

pagar (Jatropha curcas) secara ekstraksi dengan menggunakan alat Sochlet 

extractor. Dengan cara ini minyak yang didapat tidak mengandung pengotor 

sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. 
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II. EKSTRAKSI MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas) 

Berikut akan diuraika tahapan ekstraksi biji jarak dengan menggunakan Sochlet 

extractor. 

1. Sumber Buah 

Buah jarak yang dipanen adalah buah yang sudah betul-betul masak yaitu 

kulit buah mulai berwarna kecoklatan atau sudah membuka. Buah diambil 

langsung dari pohon/dahan baik langsung dengan tangan (jika masih 

terjangkau) atau menggunakan galah (jika pohon sudah tinggi). Karena dalam 

satu rangkai buah masak tidak bersamaan, maka diusahakan hanya buah yang 

berwarna coklat saja dipanen. 

 

Gambar 1. Buah jarak J. curcas yang masih hijau di pohon 

 

2. Pengeringan 

Buah yang sudah dipanen kemudian dikeringkan/dijemur di dalam 

ruangan sehingga mudah mengeluarkan biji dari buah. Selanjutnya biji-biji 

masih terus di jemur di dalam ruangan sehingga isi biji (kernel) mudah 
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dikeluarkan dari cangkanganya (Gambar 2).  Isi biji kembali dijemur untuk 

meminimalkan kadar air yang dikandungnya, karena air dapat  

mengakibatkan  pertumbuhan jamur sehinggga dapat rusak (Gambar 3).  

 

 

Gambar 2. Buah jarak yang telah dipetik dan dikeringanginkan  

 

                                    

 

Gambar 3. Isi biji jarak (kernel) yang telah dikeluarkan 

a. Kernel b. Kernel yang telah dihaluskan c. Kernel yang telah 

hancur diletakkan di atas tray agar tetp keringangin 

 

 

a 

b 
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3. Penghancuran  

Isi biji (kernel) yang telah keringangin kemuadian dihancurkan 

menggunakan electric blender. Biji-biji dimasukkan setengah mangkuk 

blender dan diputar selama ± 3 menit (setiap 1 menit, mangkuk dibuka, 

bahan di dalam mangkuk diaduk aduk agar pengahancuran bahan terjadi 

secara merata). 

 

4. Ekstraksi  

Sebanyak 50 g biji jarak yang telah hancur di tempatkan dalam 

thimble. Karena harga  thimble sangat mahal maka dapat dimodifikasi 

dengan membungkus biji yang telah hancur meggunakan kertas saring. 

Jika dibungkus dengan kertas saring, maka bentuknya disesuaikan dengan 

tangan sifon Soxhlet Extrctor tempat bahan biji tersebut diletakkan. Bahan 

tersebut kemudian diletakkan pada lengan sifon Soxhlet extractor. Sebagai 

pelarut (solvent) digunakan aseton teknis 200 ml yang diiisi ke dalam labu 

.  Sumber panas berasal dari water bath dengan pengaturan suhu sekitar 

55-60
o
C. Suhu air pada waterbath perlu dijaga tidak lebih dari 60

o
C, 

karena suhu yang tinggi dapat merusak bahan bioaktif minyak (Gambar 4). 

 

Proses ekstraksi berlangsung 10-12 jam. Bahan minyak yang 

terekstrak tercampur ke dalam solvent yang ada pada labu. Bahan ekstrak 

beserta aseton yang ada dalam labu setelah 10-12 jam sudah berubah 

menjadi warna kekuningan, karena minyak yang ada dalam isi biji jarak 

yang dihancurkan sudah tercampur ke dalam aseton. Aseton sebagai 

pelarut (solvent) harus dipisahkan dengan  minyak jarak dengan cara 

menguapkan menggunakan Rotary vacuum Evaporator (Gambar 4). 

Penguapan dapat berlangsung 4-5 jam dengan suhu di bawah 60
o
C, 

sehingga aseton telah diuapkan semuanya. Minyak jarak yang diperoleh 

kemudian dimasukkan ke dalam botol, untuk dapat digunakan sebagai 

insektisida botanis (Gambar 5). Hasil minyak yang diperoleh dari ekstraksi 

yang penulis lakukan berkisar 45% dari berat biji yang ditempatkan di 

dalam Soxhlet. Minyak jarak dapat disimpan di dalam lemari pendingin 
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untuk disimpan lama, dan jika akan dipakai sebaiknya dibiarkan lebih 

kuran 1 jam pada suhu ruang, agar larutan tidak ada yang menggumpal. 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses ekstraksi menggunakan Soxhlet extractor dan 

penguapan solvent dengan Rotary Vacuum Evaporator 

 

 

 

Gambar 5. Minyak dari biji jarak J. curcas hasil ekstraksi 
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KESIMPULAN 

 

Cara memperoleh minyak dari biji jarak (Jatropha curcas) dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Pengepresan adalah cara yang umum 

dilakukan, terutama untuk kepentingan bahan biodiesel.  Berkaitan 

pengunaannya sebagai insektisida botanis, maka ekstraksi dengan Soxhlet 

Extractor mempunyai kelebihan yaitu hasil ekstraksi tidak mengandung 

pengotor (gum, air) yang dapat mengganggu efektifitasnya dalam 

mempengaruhi hama sasarn. Bahan bioaktif dari biji dapat diambil dengan 

maksimal karena proses ekstraksi dengan beberapa putaran pelarut dan 

minyak jatuh ke labu membuat bahan kimia yang ada di dalam raw 

material menjadi lebih banyak didapatkan.  
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