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PRAKATA 
 

Pengendalian Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) merupakan faktor penting dalam 

budidaya pertanian. Penggunaan pestisida 

merupakan cara yang sering digunakan oleh petani. 

Aplikasi pestisida untuk mengendalikan OPT telah 

banyak menimbulkan efek negatif bagi manusia, 

makhluk non-target dan lingkungan. Pengendalian 

alternatif diperlukan untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

 Sejak ribuan tahun yang lalu telah diketahui 

bahwa tumbuh-tumbuhan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesehatan dan menyembuhkan 

berbagai penyakit. Demikian juga beberapa 

tumbuhan diketahui memiliki ketahanan terhadap 

serangan serangga dibandingkan yang lainnya.   

Sampai saat ini, telah diketahui begitu banyak jenis 

tumbuhan mempunyai senyawa metabolit sekunder 

yang dapat mempengaruhi OPT. Penggunaan 

senyawa kimia yang diperoleh dari tumbuhan 

merupakan alternatif penggunaan pestisida sintetik 

untuk mengendalikan OPT. 

 Beberapa bahan tumbuhan sudah diproduksi 

secara komersial sebagai agens pengendali OPT. 

Namun, di beberapa negara berkembang masih 

menggunakan bahan tanaman secara langsung. 

Penggunaan secara langsung memerlukan teknik 

yang sesuai, berkaitan bahwa bahan kimia yang 

berasal dari tumbuhan sensitif terhadap faktor 
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lingkungan sehingga dapat menurunkan/ 

menghilangkan efektivitasnya. Salah satu cara untuk 

mendapatkan senyawa bio-aktif dari tumbuhan 

adalah melalui proses ekstraksi. Hasil ekstraksi dapat 

digunakan baik untuk kegiatan pengujian, maupun 

aplikasi untuk pengendalian. Pada buku ini akan 

diurai tentang tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai pestisida botani dan cara ekstraksi 

menggunakan alat Soxhlet pada 3 (tiga) tumbuhan 

yaitu biji Jatropha curcas, biji Annona muricata dan 

rimpang Alpinia galanga. Ketiga tumbuhan ini 

menunjukkan efek insektisidal yang baik terhadap 

hama perusak daun dan polong kedelai pada uji 

skrining 13 tumbuhan yang diuji. 

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Ir. Murni Sari 

Rahayu, M.P., yang telah memberi dukungan, kepada 

rekan sejawat Ir. Aldy Waridha, M.P.; Ir. S. Edy 

Sumantri, M.P., dan Ir. Ratna Mauli Lubis, M.P. yang 

telah memberi masukan dan bantuan selama praktik 

ekstraksi dijalankan. Bapak Dr. Arifin Djamin, M.Sc. 

dan Prof. Dr. Ir. Usman Nasution yang telah 

memberikan motivasi berharga kepada penulis. 

Terima kasih juga disampaikan kepada laboran FP 

UISU yang telah banyak membantu secara teknis 

pada kegiatan ekstraksi. Akhirnya penulis 

mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis 

yang telah memberikan dorongan yang berharga 

serta doa-doa yang dipanjatkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

(OPT) telah menyebabkan kerugian dalam bidang 

pertanian. Pada banyak komoditas pertanian penting, 

OPT merupakan faktor kendala atau pembatas bagi 

program peningkatan produksi. Kerugian atau 

kerusakan tanaman akibat serangan OPT sangat 

besar. Oleh karena itu, usaha pengendalian OPT 

merupakan keharusan untuk mendapatkan produksi 

tanaman maksimal. Pengendalian OPT yang paling 

banyak tersedia dan mudah digunakan adalah 

penggunaan pestisida. Walaupun penggunaan 

pestisida sintetik menunjukkan efek pengendalian 

yang relatif memuaskan, namun dampak negatif 

penggunaan bahan kimia sintetik telah banyak 

dilaporkan, baik terhadap pengguna, musuh alami, 

resistensi hama maupun masalah pencemaran 

lingkungan. Efek residu pestisida pada bahan 

makanan/produk pertanian semakin menjadi 

kekhawatiran terhadap kesehatan manusia. Alternatif 

terhadap pestisida sintetik diperlukan untuk 

mengatasi masalah ini.  

 Penggunaan bahan yang berasal dari tumbuhan 

sebagai pengendali OPT, merupakan alternatif 

terhadap bahan kimia sintetis. Bahan dari tumbuhan 

sebagai metabolit sekunder telah banyak dilaporkan 
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mempunyai efek biologi terhadap OPT. Berbagai 

kajian telah dilakukan peneliti untuk mengeksplorasi 

potensi bahan yang berasal dari tumbuhan untuk 

digunakan sebagai pestisida botani. Penggunaan 

bahan tumbuhan sebagai pestisida botani sudah 

banyak dilaksanakan petani. Kebanyakan dari 

mereka sudah menggunakan dalam bentuk ekstrak 

kasar dengan menggunakan pelarut air. Keuntungan 

menggunakan ekstrak kasar berkaitan dengan 

kandungan bio-aktifnya masih merupakan campuran 

senyawa aktif. Keuntungan menggunakan bentuk 

senyawa campuran yang alami ini adalah bahwa 

efeknya kimianya bekerja secara sinergis untuk 

menimbulkan efek pengendalian. Efek biologi ini akan 

menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan efek 

dari senyawa tunggal, dan peluang untuk membuat 

hama resisten menjadi kecil. Keadaan ini cukup 

mendukung penggunaan ekstrak kasar sebagai 

pengendalian OPT dibandingkan menggunakan 

senyawa murni (pure individual compound).  

 Sejumlah tumbuhan sudah diuji efektivitasnya 

dalam mengendalikan OPT. Namun, hanya sedikit 

yang sukses sampai pada tahap komersialisasi. 

Beberapa faktor menyebabkan bahan tumbuhan sulit 

sampai kepada tahap komersialisasi adalah seperti 

isolasi senyawa murni dari bahan tumbuhan, 

standarisasi dan quality control serta regulasi. 

Penggunaan bahan tumbuhan berupa ekstrak kasar 

merupakan cara yang relatif sederhana, dan potensi 

untuk mendapatkan respons biologis OPT lebih besar. 

Ekstrak kasar (crude extract) adalah ekstrak yang 

mengandung semua bahan yang tersari pada proses 
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ekstrasi dengan menggunakan pelarut organik. Pada 

buku ini akan diurai potensi pestisida botani dengan 

memanfaatkannya melalui ekstraksi dengan alat 

Soxhlet. Ekstraksi yang dijelaskan pada buku ini 

merupakan bagian kegiatan penulis dalam 

melaksanakan penelitian Hibah Penelitian Terapan 

Unggulan Perguruan Tinggi dari Kemenritekdikti 

tahun pelaksanaan 2018-2020. 
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BAB II 

PESTISIDA BOTANI 
 
 

2.1 Sejarah Penggunaan Pestisida Botani 

Penggunaan pestisida botani maupun 

turunannya yang ada sekarang di bidang pertanian, 

sebenarnya sudak dikenal sejak dua millennium yang 

lalu di Tiongkok, Mesir, Yunani dan India. 

Penggunaan bahan yang berasal tumbuhan untuk 

mengendalikan hama sudah lama dilaksanakan. 

Banyak jenis tumbuhan yang digunakan secara 

tradisional sebagai obat-obatan pada komunitas 

setempat dengan mengambil langsung dari lapangan 

maupun dibudidayakan secara khusus untuk 

keperluan tersebut. Berbagai bahan tumbuhan 

seperti daun, akar, batang/tunas, bunga digunakan 

untuk mengendalikan hama.  

Belmain et al. (2001) melaporkan berbagai 

bahan tumbuhan digunakan sebagai insektisida yang 

digunakan turun temurun di berbagai belahan dunia. 

Insektisida botani pertama sekali digunakan pada 

abad ke-17 yaitu penggunaan nikotin yang diperoleh 

dari daun tanaman tembakau Nicotiana tabacum 

untuk mengendalikan kumbang plum. Pada sekitar 

tahun 1850 senyawa rotenon ditemukan yang 

diperoleh dari akar tanaman Lonchocarpus sp dan 

Derris elliptica. Selanjutnya tanaman Ryania 
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speciosa, Schoenocaulon officinale, Chrysanthemum 

sudah digunakan sebelum insektisida sintetik 

digunakan.  

 

2.2 Cara Kerja Pestisida Botani 

Saat ini banyak tumbuhan yang digunakan 

sebagai pestisida botani. Pestisida botani merupakan 

senyawa yang berasal dari tumbuhan (baik dari daun, 

buah, biji atau akar) yang dapat mempengaruhi OPT 

(Organisme Pengganggu Tumbuhan). Senyawa 

tersebut adalah metabolit sekunder tumbuhan dapat 

berupa alkaloid, steroid, fenol, flavonoid, glycoside, 

quinon, tannins, terpenoid, dll. Ada 2300 spesies 

tumbuhan yang terdiri dari 4189 famili mempunyai 

senyawa organik bio-aktif. Senyawa metabolit 

sekunder ini menunjukkan berbagai efek pestisidal, 

seperti anti-feedant atau feeding deterrent, repellent, 

anti-juvenil hormone, hormon ganti kulit, oviposition 

deterrent, anti-fertilitas, penghambat pertumbuhan/ 

kemosterillan dll. 

 

Atraktan dan Repellen 

Cara kerja sebagai atraktan yaitu memikat 

serangga untuk mendatangi bahan tumbuhan yang 

telah dipersiapkan dengan perangkapnya. Hal ini 

biasa digunakan untuk mengendalikan lalat buah 

menggunakan metil eugenol. Eugenol dari tanaman 

Eugenia aromatica dapat memikat kumbang Papillio 

japonica. Senyawa sebagai fito-hormon dapat 
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mengganggu komunikasi serangga. Senyawa 

terpenoid bunga Catasetum dan Cycnoches akan 

memikat lebah jantan Euglossa. Sementara itu bahan 

yang bekerja sebagai repellen adalah serangga 

menjauhi sumber bahan. Minyak citronella yang 

diperoleh dari serai wangi Andropogon nardus 

merupakan contoh repellen terhadap nyamuk.  

 

Menghalangi/menghambat peletakan telur  

Efek menghalangi/menghambat peletakan telur 

(ovipositional deterrent) yaitu bahan tumbuhan 

tersebut ketika diaplikasikan, baik dalam bentuk 

ekstrak maupun minyak dapat mempengaruhi 

peletakan telur dan telur yang menetas sehingga 

mempengaruhi potensi reproduksi dari serangga 

hama. Efek ini dapat disebabkan bau yang kuat 

bahan tumbuhan sehingga menimbulkan gangguan 

dalam proses peletakan telur serangga. Bahan 

tumbuhan yang mempunyai efek ovisidal artinya 

ketika diaplikasikan pada telur serangga, akan 

menimbulkan gangguan terhadap perkembangan 

embriyo dan telur serangga tidak menetas.   

 

Feeding deterrent/anti-feedant 

Proses makan serangga diawali dengan proses 

host selection. Serangga mempunyai kemampuan 

untuk mendeteksi keberadaan senyawa kimia dalam 

jumlah/kepekatan yang rendah di dalam 

makanannya. Senyawa kimia dari tanaman 
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merupakan faktor penting dalam proses host 

selection. Senyawa kimia yang terkandung di dalam 

tumbuhan sebagai makanan serangga, telah dikenal 

baik oleh serangga dan menjadi pemikat untuk 

mendekatinya. Sedangkan senyawa kimia yang 

belum dikenal, akan direspons serangga untuk 

menjauhi tanaman tersebut.  

Senyawa dari tumbuhan yang bersifat 

antifeedant adalah senyawa-senyawa yang jika 

dirasakan oleh serangga, akan membuat serangga 

menghentikan aktivitas makannya, baik sementara 

ataupun permanen. Hal ini bergantung kepada 

potensi senyawa tersebut. Efek penolakan makan 

yang ditimbulkan dari bahan tumbuhan merupakan 

perilaku berhenti makan serangga, kemudian lapar 

dan selanjutnya serangga mati. Penolakan makan 

(feeding deterrent) dan penghambatan makan 

(antifeedant) sering dalam penerjemahan yang sama.  

Beberapa tumbuhan yang menunjukkan efek 

menghambat/menurunkan aktivitas makan telah 

dilaporkan. Ekstrak dari famili Meliaceae 

menghambat aktivitas makan Spodoptera frugiferda. 

Ekstrak tumbuhan famili Annonaceae juga 

menunjukkan efek yang sama terhadap larva Plutella 

xylostella. Aplikasi ekstrak biji A. squamosa pada 

tanaman padi menurunkan serangan penyakit 

Tungro. Hal ini dikarenakan aplikasi ekstrak 

tumbuhan telah membuat serangga sebagai vektor 

penyakit mengalami penurunan aktivitas makan. 

Ekstrak rimpang Alpinia galanga mempunyai aktivitas 

penghambatan makan terhadap larva P. xylostella. 
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Triterpenoid azadirachtin sebagai antifeedant yang 

diisolasi dari biji nimba, demikian juga Melia 

azedarach dan Annona menunjukkan potensi sebagai 

antifeedant terhadap hama kumbang dan serangga 

penghisap. 

 

Pengatur tumbuh serangga  

Senyawa dari tumbuhan yang dapat bertindak 

sebagai pengatur tumbuh serangga dengan cara 

mengganggu proses metamorfosis serangga dengan 

mempengaruhi enzim ecdyson yang berperan pada 

proses ganti kulit serangga. Sebagai contoh ketika 

azadirachtin diaplikasikan ke larva, maka aktivitas 

ecdyson dihambat dan larva gagal berganti kulit dan 

akhirnya mati. 

 

Efek kematian 

Beberapa bahan tumbuhan mempunyai cara 

kerja mirip dengan insektisida konvensional. Sebagai 

contoh senyawa piretrum bereaksi melalui sistem 

syaraf pusat dan sistem syaraf tepi yang 

mengakibatkan serangga kejang dan mati (knock 

down effect). Ekstrak dari bahan tumbuhan yang 

dapat mengakibatkan kematian pada serangga 

merupakan hal penting dalam pengembangan 

insektisida botani. Beberapa insektisida botani yang 

menimbulkan efek kematian telah sukses 

dikembangkan secara komersil seperti 

Chrysanthemum spp dengan senyawa bio-aktif 
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piretrin, Nicotiana sp menghasilkan senyawa nikotin, 

Derris spp menghasilkan rotenon.  

Beberapa ekstrak tanaman yang menunjukkan 

efek kematian pada serangga adalah ekstrak 

tumbuhan dari famili Meliaceae yang memberikan 

efek kematian pada banyak spesies serangga. 

Sebagai contoh Azadirachta indica telah 

dikembangkan bahkan sudah pada tingkat 

pemasaran secara komersil. Keberhasilan 

komersialisasi produk tumbuhan ini adalah dengan 

bahan aktif azadirachtin. 

 Beberapa famili Annonaceae juga telah 

diketahui memiliki efek kematian pada beberapa 

spesies serangga, misalnya A. muricata, A. glabra, A. 

squamosa, A. montana, A. reticulata terhadap 

Callosobruchus chinensis. Demikian juga tumbuhan 

fimili Zingiberaceae, kavikol yang diisolasi dari Alpinia 

galanga menunjukkan efek kematian pada C. 

chinensis dan P. xylostella.  

 

2.3 Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan 

Pestisida Botani 

Kelebihan 

Pestisida botani memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan pestisida kimia sintetis. Bahan 

tersebut umumnya memiliki toksisitas yang rendah 

terhadap mamalia dan relatif tidak menimbulkan 

bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Bahan 

aktif yang mudah terdegradasi di alam membuat 
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produk pertanian lebih diminati konsumen karena 

mengurangi risiko residu pada bahan makanan. Hal 

ini juga memungkinkan insektisida botani dapat 

digunakan beberapa saat menjelang panen.  

Umumnya insektisida botani bekerja sebagai 

racun perut dan mudah terdekomposisi sehingga 

selektif terhadap hama sasaran dan aman terhadap 

musuh alami. Tumbuhan yang dijadikan insektisida 

botani umumnya secara lokal tersedia dan dapat 

ditanam oleh petani dan meramunya untuk 

diaplikasikan ke lahan pertanian. Jika terjadi efek 

resistensi terhadap hama, umumnya tidak secepat 

insektisida sintetis. Umumnya insektisida botani 

kompatibel digunakan dengan insektisida mikrobia. 

Insektisida botani sangat jarang dilaporkan 

mempunyai efek fito-toksisitas, bersifat non-toksik 

terhadap mammalia dan aves. Bahan ini umumnya 

murah, dapat diperbaharui dan dikelola dengan aman 

(Dodia et al., 2008). 

Prakash dan Rao (1997) menambahkan bahwa 

insektisida botani mempunyai peluang untuk 

menimbulkan resistensi hama yang kecil karena 

bahan tanaman digunakan dalam bentuk alami. 

Peluang untuk terjadinya resurjensi hama juga 

sangat kecil. Insektisida botani juga hanya 

memerlukan biaya yang murah dan mudah dalam 

penyediaannya karena keberadaannya di alam 

terutama pada negara-negara berkembang. 

 

 



 

11 

Kelemahan 

Walaupun dengan beberapa kelebihan pada 

pestisida botani, namun beberapa kelemahan juga 

terjadi pada penggunaannya. Bahan bio-aktif sensitif 

terhadap sinar matahari sehingga mudah 

terdegradasi di alam. Persistensi yang singkat 

membuat efektivitasnya juga singkat sehingga 

memerlukan frekuensi aplikasi yang lebih sering. 

Pada tingkat populasi hama yang tinggi, juga akan 

diperlukan aplikasi yang berulang-ulang, sehingga 

memerlukan bahan baku dan tenaga kerja yang lebih 

banyak yang membuatnya menjadi tidak praktis dan 

kurang menguntungkan dari segi ekonomis.  Karena 

kandungan bahan bio-aktifnya yang sedikit, sehingga 

penyediaan bahan baku (raw material) dalam jumlah 

besar sehingga biaya produksinya dapat tidak lebih 

murah dari sintetis (Sastroutomo, 1992).  

Umumnya bahan alami dari tanaman tidak 

menimbulkan efek kematian, namun sering sebagai 

feeding deterrent sehingga efektivitasnya rendah. 

Bahan bio-aktifnya sensitif terhadap sinar UV, 

sehingga efek residunya singkat. Beberapa tanaman 

yang dijadikan pestisida botani tidak tersedia dengan 

mudah sepanjang waktu. Insektisida botanis yang 

diaplikasi untuk mengendalikan OPT tidak 

mempunyai batas limit residu. Insektisida botani 

yang telah diaplikasikan petani dalam budidaya 

tanaman, sebenarnya tidak semuanya telah melewati 

pengujian efektivitas yang sesuai secara saintifik. 

Dosis efektif tinggi sehingga memerlukan bahan 

mentah (raw material) yang banyak. Hal ini 
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disebabkan kandungan bahan bio-aktif yang sedikit di 

dalam tumbuhan tersebut. Beberapa tumbuhan 

sebagai pestisida botani tidak tersedia pada semua 

lokasi/area. Beberapa bahan tanaman tidak 

mempunyai knockdown effect terhadap serangga 

(Sastroutomo, 1992; Dodia et al. 2008). 

2.4 Penggunaan Pestisida Botani dalam 

Program PHT  

Pengendalian OPT adalah pengelolaan agro-

ekosistem agar populasi OPT dan kerusakan yang 

ditimbulkannya pada aras yang tidak merugikan. 

Beberapa metode diperlukan untuk mengendalikan 

hama, walaupun biaya yang dikeluarkan lebih besar 

dibandingkan dengan pengendalian dengan metode 

tunggal. Pendekatan PHT dalam mengendalikan hama 

adalah memadukan beberapa metode pengendalian 

yang kompatibel. Pengendalian OPT dengan sistem 

PHT telah tercantum pada Undang-Undang No. 12 

tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 Tentang 

Perlindungan Tanaman, dan Undang-Undang No. 22 

Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian 

Berkelanjutan. Penerapan PHT dapat mengurangi 

penggunaan pestisida dengan menghindari 

penggunaan bahan kimia sintetis. Pengurangan 

bahan kimia sintetis dapat digantikan dengan 

pestisida botani, insektisida biologi, pengendalian 

secara fisik, maupun kultur teknis. Pengembangan 

penelitian diarahkan kepada metode pengendalian 

alternatif dengan fokus kepada bahan aditif, baik 

padat, cair maupun gas. Bahan aditif padat, misalnya 
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debu, bahan/material tumbuhan, sedangkan yang 

cair, contohnya bubur debu (dust slurries, formulasi 

Insects Growth Regulator, minyak dan ekstrak 

tumbuhan. Bahan gas misalnya pengendalian 

atmosfir (controlled atmospheres) maupun fumigan 

(Haines, 2000). 

Secara ekologis, penggunaan pestisida yang 

berasal dari tumbuhan mempunyai keuntungan 

karena kompatibel dengan komponen PHT yang lain. 

Penggunaannya dapat bersama dengan feromon, 

jamur entomopatogen, virus, bakteri, predator dan 

parasitoid. Beberapa studi di laboratorium dan 

lapangan menunjukkan bahwa bahan dari tumbuhan 

yang digunakan sebagai pengendalian hama memiliki 

sedikit atau tidak ada pengaruh buruk terhadap 

musuh alami. Namun, penggunaan tunggal tidak 

sepenuhnya dapat menggantikan pestisida sintetis. 

Sebaliknya penggunaan pestisida botani secara 

bersamaan dengan pestisida sintetis dalam beberapa 

program PHT diharapkan dapat memberi hasil yang 

baik (misalnya minyak nimba dengan piretroid 

sintetik). (Schmutterer 1990; Leatemia & Isman 

2004). 

 

2.5 Potensi Pestisida Botani pada Pertanian  

Penggunaan pestisida botani menjadi penting 

karena ramah lingkungan dan relatif mudah tersedia. 

Bahan metabolit sekunder tumbuhan meliputi ribuan 

alkaloid, terpenoid, fenolik yang mempunyai efek 

biologi terhadap serangga, nematoda, dan patogen 
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tanaman. Beberapa insektisida botani sudah 

digunakan secara komersil dengan luas. Aktivitas 

bertahun-tahun dilakukan untuk proses isolasi dan 

identifikasi senyawa yang bertindak sebagai 

antifeedant, penghambat pertumbuhan, anti hormon 

maupun sifat toksik yang lain. Piretrin, rotenone dan 

nikotin serta nimba sudah digunakan dalam bentuk 

komersil.  

Usaha eksplorasi tumbuhan dilakukan untuk 

pengujian efek pestisida pada berbagai OPT. Bahan 

bio-aktif yang terkandung dalam tumbuhan sering 

merupakan bahan campuran senyawa kimia. 

Senyawa kimia tersebut dapat memberikan aktivitas 

biologi tunggal, maupun beberapa aktivitas biologi 

dari senyawa kimia tunggal; atau sebaliknya, 

beberapa senyawa kimia dapat memberikan respons 

tunggal maupun beberapa respons/aktivitas biologi 

pada OPT.  

Potensi pestisida botani dapat dieksplorasi 

melalui: 

- Mencari tumbuhan yang mempunyai efek 

pestisida terhadap OPT.  

- Isolasi, identifikasi dan evaluasi bahan aktif 

yang berasal dari tumbuhan. 

- Sintesis untuk dibuat dalam bentuk komersial, 

jika bahan aktif secara ekonomi dan biologi 

efektif. 
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Pestisida botani dalam penggunaannya dalam 

pengelolaan OPT dapat berupa: 

- Aplikasi dalam bentuk semprotan secara 

langsung berbagai ekstrak yang dibuat dari 

bagian tumbuhan daun, batang, akar maupun 

seluruh tanaman. 

- Perbaikan tanah dari bahan tumbuhan yang 

mengandung bahan bio-aktif diaplikasikan ke 

tanah untuk mengendalikan OPT yang berada 

dalam tanah. 

- Intercropping/mixed cropping tumbuhan yang 

mengandung bahan bio aktif dengan tanaman 

utama untuk mengurangi serangan OPT. 

Misalnya menanam marigold dengan tanaman 

tomat akan mengurangi serangan nematoda 

akar. 

- Menggunakan bahan tumbuhan sebagai 

pestisida botani melindungi biji-bijian sebagai 

grain protectant   pada gudang-gudang 

penyimpanan. Beberapa bahan tumbuhan, 

seperti daun Lantana, nimba, atau jenis 

minyak, seperti minyak castor, minyak wijen 

dapat melindungi biji-bijian dari serangan 

serangga Bruchidae di gudang penyimpanan. 

- Penggunaan pestisida botani untuk 

memberikan afek sinergis dengan pestisida 

sintetik. Misalnya minyak wijen dengan debu 

permethrin. 

- Penggunaan pestisida botani yang sudah dibuat 

dalam bentuk formulasi secara komersial untuk 

mengendalikan berbagai OPT di area pertanian.   
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Umumnya tumbuhan yang mempunyai sifat 

pestisidal dapat dimanfaatkan dengan menggunakan 

bagian tertentu tumbuhan tersebut ataupun 

keseluruhannya, baik dalam bentuk tepung 

(dihaluskan) ataupun sebagai ekstrak kasar dengan 

air maupun pelarut (solvent). Bagian tanaman juga 

dapat diekstrak hingga ke tahap dimurnikan seperti 

senyawa rotenon yang akhirnya disintesa bahan 

kimianya dan dapat diproduksi dengan industri.  

 Ekstrak tumbuhan bergantung kepada daya 

larut bahan aktifnya. Berbagai pelarut (solvent) 

digunakan untuk mendapatkan bahan aktifnya dari 

tumbuhan. Bahan pelarut harus dapat melarutkan 

metabolit sekunder, mudah dihilangkan, tidak 

beracun dan tidak mudah terbakar. Bahan pelarut 

yang umum digunakan adalah klorofom, petroleum 

eter, heksan, methanol, etanol atau aseton. 

Kelebihan menggunakan pestisida botani dari hasil 

ekstraksi adalah bahan bio-aktif menjadi lebih 

banyak diperoleh dan dapat disimpan lama di dalam 

refrigerator (kulkas). 

Pada buku ini akan diuraikan cara 

mendapatkan ekstrak kasar (crude extract) dari biji 

Jatropha curcas (jarak pagar), biji Annona muricata 

(sirsak) dan Alpinia galanga (lengkuas) melalui 

proses ekstraksi dengan menggunakan alat Soxhlet 

extractor.  
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BAB III 

TUMBUHAN SEBAGAI  
PESTISIDA BOTANI 

 
Pada bagian ini akan diuraikan 3 (tiga) 

tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida 

botanis. Berdasarkan uji skrining (screening test) dari 

13 ekstrak tumbuhan, ketiga tumbuhan ini 

menunjukkan efek insektisidal yang baik terhadap 

hama perusak daun dan polong kedelai. Tanaman 

tersebut adalah Jatropha curcas, Annona muricata 

dan Alpinia galanga.  

 

3.1. Jatropha curcas (Jarak Pagar) 

Jatropha curcas termasuk ke dalam famili 

Euphorbiaceae, merupakan tumbuhan semak berkayu 

dan banyak dijumpai di daerah tropis. Beberapa 

tempat di Indonesia mengenalnya sebagai tumbuhan 

obat-obatan. Masyarakat di pedesaan umumnya 

menanam di sekitar pekarangan rumah dan biasanya 

sebagai pagar halaman.   

Jenis tumbuhan ini berupa perdu, mengandung 

getah, tingginya mencapai 1,5-5 m, percabagannya 

tidak teratur/menyebar. Daunnya tersebar sepanjang 

batang, lebar berbentuk jantung dengan kisaran 

panjang 5-15 cm, bertoreh dan ujungnya meruncing. 

Bunga mempunyai lima mahkota berwarna keunguan 
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dan jumlah bunga pada setiap tandan berkisar 10-15 

bunga. Buah J. curcas berupa buah kotak, berbentuk 

bulat telur dengan diameter 2-4 cm. Panjang buah 2 

cm, tebal 1 cm, berwarna hijau ketika muda, dan jika 

akan masak berwarna kuning hingga coklat. Buah 

mempunyai ruang berisi biji dengan inti biji (kernel) 

mengandung minyak 30-50%. 

Tumbuhan J. curcas tahan kekeringan dan 

tanah yang kurang subur serta mudah diperbanyak 

dengan biji maupun stek. Tumbuhan ini mulai 

berbuah pada umur lima bulan dan produksi 

maksimal mulai umur 5 tahun sampai 50 tahun. 

Walaupun 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 20-35oC, pH 5-

6,2.    

 

Gambar 1. Tumbuhan Jatropha curcas 
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Gambar 2. Buah dan biji Jatropha curcas 

 

Tumbuhan ini memiliki banyak manfaat antara 

lain sebagai obat (antiseptic, anti radang, penyembuh 

luka, kembung, dll.) Pada buah J. curcas, inti bijinya 

(kernel) mengandung 30-50% minyak yang 

mengandung curcin dan phorbol ester. Beberapa 

penelitian menunjukkan ekstrak biji J. curcas 

mempunyai efek pestisidal. Hasil penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak biji J. 

curcas konsentrasi 10 ml/l dengan penambahan 

detergen 1 g/l dapat menyebabkan mortalitas larva 

Achaea janata sebesar 85,34%.  Ekstrak biji jarak J. 

curcas juga dapat membunuh telur Callosobruchus 

maculatus. 

Cara mendapatkan minyak jarak ada beberapa 

metode yaitu teknik pengepresan mekanis, 

menggunakan pelarut (solvent). Metode pengepresan 
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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. 

 

3.2. Annona muricata (sirsak) 

Tumbuhan ini termasuk ke dalam famili 

Annonaceae, dijumpai di daerah tropis dan sub-

tropis. Tumbuhan ini toleran terhadap tanah yang 

kurang subur, diperbanyak dengan biji dan stek. 

Tingginya dapat mencapai 7,5 hingga 9 m. 

Tumbuhan kelompok famili Annonaceae mengandung 

senyawa asetogenin yang merupakan senyawa alami 

mempunyai aktivitas biologis yang luas. Tumbuhan 

ini berbentuk pohon, berwarna coklat tua, batang 

berkayu (lignosus), silindris, permukaan kasar, 

percabangan simpodial. Arah tumbuh batang tegak 

lurus, arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas 

dan ada yang mendatar.  

Daun tumbuhan A. muricata berbentuk jorong 

(ovalis atau ellipticus). Permukaan daun licin (laevis) 

dan mengkilat (nitidus), tepi daun rata (integer), 

daging daun tebal dan kaku seperti kulit/belulang 

(coriaceus). Pangkal daun runcing daun ujung daun 

tumpul (obtusus), Daun tanaman sirsak ini memiliki 

bau yang sangat menyengat dengan tangkai 3-10 

mm. Buah sirsak memiliki biji kehitaman atau coklat 
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berbentuk bulat dan lonjong dengan panjang 16,8 

mm dan lebar 9,6 mm. Memiliki jumlah yang sangat 

bervariasi mencapai 20-70 butir biji.  

Tanaman sirsak dapat digunakan sebagai 

pestisida nabati, karena pada bijinya mengandung 

bioaktif annonain dan asetogenin, yang berperan 

sebagai insektisida, larvasida, repelen dan 

antifeedant. Pengendalian hama di lapangan seperti 

Aphis gossypii dan Drosophila melanogester telah 

dicoba dengan bahan nabati dari bagian tanaman 

sirsak dengan hasil beragam. 

 

 

      Gambar 3. Pohon Anona muricata yang sedang 

berbuah 

           

Senyawa asetogenin dari biji A. muricata 

mempunyai aktivitas biologis sebagai insektisida 

botani. Beberapa penelitian terdahulu melaporkan 

ekstrak biji A. muricata dapat menyebabkan 
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kematian larva Palpita unionalis hingga 90%. 

Senyawa ini juga dapat menimbulkan kematian dan 

menghambat perkembangan nimfa instar-5 Blatella 

germanica (Alali et al. 1998; Maryam et al. 2004). 

Sinchairi et al., (1991) melaporkan ekstrak biji 

A. muricata pada konsentrasi 2% yang diaplikasikan 

ke daun kubis menyebabkan 100% kematian  Plutella 

xylostella. Kematian ini diakibatkan serangga tidak 

memakan daun kubis yang sudah diaplikasikan 

ekstrak ini. Pada konsentrasi rendah (1% dan 0,5%), 

senyawa ini dapat bertindak sebagai racun perut 

dengan kematian masing-masing 60 dan 43%. 

Leatemia dan Isman (2004) juga melaporkan bahwa 

annonaceous asetogenin, bahan bio-aktif utama dari 

tumbuhan famili Annonaceae menunjukkan efek 

pestisidal dan antifeedant. Epino dan Chang (1993) 

melaporkan ekstrak biji Annonaceae memiliki sifat 

antioviposisi pada lalat Ceratitis capitata dan sebagai 

inhibitor yang kuat terhadap perkembangan larva S. 

litura (Leatemia dan Isman, 2004). 

Ekstrak biji A. muricata juga mempunyai efek 

repellen terhadap serangga. Sesquiterpen dan 

monoterpen merupakan senyawa yang ada pada 

minyak esensial (Isman dan Akhtar, 2007). Sifat 

repellen beberapa minyak esensial dikaitkan dengan 

kehadiran monoterpenoid dan sesquiterpen. Di 

negara wilayah tropis, buah Annona spp berguna 

untuk dikonsumsi sebagai minuman (juice), sehingga 

bijinya menjadi bahan terbuang dan dapat digunakan 

sebagai bahan insektisida botani. Penelitian Leatemia 

dan Isman (2004) menunjukkan bahwa ekstrak kasar 
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etanol atau ekstrak air biji A. squamosa yang 

diperoleh dari berbagai tempat Indonesia Timur 

efektif terhadap Plutella xylostella.  

 

3.3. Alpinia galanga (Lengkuas)  

Lengkuas termasuk Famili Zingiberaceae, 

banyak tumbuh di daerah tropis Asia. Wilayah yang 

paling banyak ditumbuhi tumbuhan ini adalah 

Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Filipina.  

Lengkuas termasuk tumbuhan herba perenial atau 

menahun dengan umbi rhizome.  Umbinya sering 

digunakan sebagai penambah aroma (bumbu) pada 

masakan. Beberapa masyarakat juga 

menggunakannya sebagai obat tradisional untuk 

penyakit kulit.  

Tingginya dapat mencapai 1,5-2 m, tegak, 

dengan kumpulan daun berbentuk roset dekat 

permukaan tanah. Akar serabut tumbuh di sekitar 

rimpang, warna coklat muda. Tidak berbatang nyata, 

batang terdapat di dalam tanah sebagai rimpang. 

Rimpang bercabang sangat kuat, cabangnya banyak, 

berumbi, aromatik. Akar tumbuhan ini sangat banyak 

dengan umbi berwarna putih dan tepinya berwarna 

coklat kekuningan. Daun biasanya 2, jarang 1 atau 3. 

Bentuknya elip besar atau bulat, dengan pangkal 

daun membulat sampai agak berbentuk jantung dan 

menyempit ke arah tangkai. Permukaan atas daun 

suram, berambut, dengan tepi oranye atau coklat 

merah, hijau. Bagian bawah hijau pucat, daging daun 

seperti kulit, panjang helaian 7-15 cm, lebar 2-8,5 



24 

cm. Tangkai daun 3-10 mm, ligula sangat pendek, 

pelepah daun terdapat di dalam tanah, berwarna 

putih, panjang 1,5-3,5 cm. Bunga majemuk, silindris, 

keluar tersendiri di ujung batang, panjang sampai 4 

cm, dengan 4-12 bunga atau lebih, daun pelindung 2, 

sangat sempit, 3-3,5 cm. Kelopak bunga dengan 

ujung bergigi dua. Daun mahkota berwarna putih, 

berbau harum, bentuk tabung dengan ukuran 2,5-5 

cm. Benang sari steril berbentuk lembaran, 

berlekatan berbentuk bibir (labellum), di bagian 

bawah tengah - tengahnya berbercak ungu, yang lain 

putih atau ungu cerah dengan titik - titik ungu, 

kepala sari besar dan buah keras. 

Rimpang lengkuas mengandung 0,5-1% 

minyak atsiri yang terdiri dari Sesquiterpene 

hydrocarbon, Sesquiterpene alcohol sebagai 

komponen utama, 5,6% cineole, 2,6% 

Methylcinnamate, flavonoid, galangin, alpinen, 

kamfer. Di samping itu terdapat pula Eugenol, 

Galangol (Diaryl heptanoid), Gingerol, 

Acetoxychavicol acetate, Acetoxyeugenol acetate, 

Caryophyllenol. Yuharmen dkk., (2002), juga 

melaporkan A. galanga mengandung senyawa 

golongan flavonoid, fenol dan terpenoid. Rimpang A. 

galanga mengandung kurang lebih 1% minyak atsiri 

berwarna kuning kehijauan yang terutama terdiri 

atas 48% metil sinamat, 20-30% sineol, eugenol, 1% 

kamfer, seskuiterpen, dan galangin. Senyawa yang 

terkandung di dalam rimpang Lengkuas mempunyai 

efek sebagai racun kontak terhadap Lasioderma 

serricorne (hama bahan simpan/gudang tembakau). 

Keefektifan lengkuas terhadap patogen tumbuhan 
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dilaporkan pada penghambatan 100% 

perkecambahan konidia jamur Pestalotiopsis 

versicolor pada konsentrasi 500 mg/ml.  

 

 

Gambar 4. Tumbuhan Alpinia galanga 
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BAB IV  

PROSES PEMBUATAN  
EKSTRAK KASAR 

  

Proses pembuatan ekstrak kasar sebagai 

pestisida botanis melalui beberapa tahapan yang 

dimulai dari pencarian bahan tumbuhan, pengeringan 

dan penghalusan/penghancuran bahan tumbuhan, 

ekstraksi dan penguapan pelarut (evaporasi). 

Diagram uruan kerja untuk pembuatan ekstrak kasar 

dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram urutan kerja untuk mendapatkan 

ekstrak kasar                                

Pencarian bahan tumbuhan 

 Pengeringan 

Penghalusan 

Ekstraksi 

Penguapan 

Hasil ekstraksi 
(Ekstrak Kasar) 
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4.1. Pencarian Bahan Tumbuhan 

Bahan tumbuhan yang akan dijadikan pestisida 

botani memiliki kandungan bahan aktif yang 

dipengaruhi oleh geografi tempat tumbuh, yang akan 

berpengaruh pula pada respos tanaman terhadap 

iklim tempat tumbuh. Proses pencarian/pengumpulan 

bahan tumbuhan perlu dilengkapi dengan semua 

informasi tumbuhan tersebut meliputi keadaan dan 

informasi lapangan seperti nama lokasi, kondisi 

tanah, waktu/musim pada saat pengumpulan.  

Jenis serta bagian tumbuhan yang diambil perlu 

dicatat. Perbedaan organ tumbuhan akan memiliki 

senyawa metabolit sekunder yang berbeda pula.  

Misalnya flavonoid berada pada bunga dan daun pada 

jenis tumbuhan tertentu, sedangkan alkaloid ada 

pada akar, dan sesquiterpen dan minyak esensial ada 

pada bagian lainnya. Bahan metabolit sekunder 

tumbuhan dapat berbeda secara kualitatif maupun 

kuantitatif diantara bagian tumbuhan yang berbeda 

pada satu tumbuhan, atau diantara perbedaan waktu 

pengambilan di lapangan pada tumbuhan yang sama. 

Bahan tumbuhan yang diambil harus yang sehat 

tidak ada terserang hama maupun patogen. Patogen 

dapat menyebabkan tumbuhan menghasilkan 

fitoaleksin yang akan mempengaruhi metabolit 

sekunder tumbuhan. 

Pencarian bahan tumbuhan dilengkapi dengan 

peralatan, seperti alat tulis, loup, pisau, berbagai 

bentuk wadah yang sesuai untuk menyimpan bagian 

tumbuhan. Proses transportasi mesti menjamin 

tumbuhan/bagian tumbuhan yang diambil tidak 
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mengalami perubahan lingkungan yang dapat 

mengakibatkan kerusakan tumbuhan dan bahan bio 

aktifnya. Kolektor harus mempunyai pengetahuan 

yang memadai tentang penanganan bahan tumbuhan 

yang akan dijadikan pestisida botani, sehingga hasil 

pengujian nantinya dapat dipertanggungjawabkan.  

Ekstrak kasar biji Jatropha curcas diperoleh dari 

buah yang telah masak di pohonnya. Buah jarak yang 

dipanen adalah buah yang sudah betul-betul masak 

yaitu kulit buah yang berwarna hijau menjadi kuning 

kecoklatan atau hitam. Ciri lain buah masak adalah 

kulit buah terbuka secara alami, yang artinya biji di 

dalam telah masak. 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 sudah masak saja yang diambil.  

 Ekstrak kasar biji Annona muricata juga 

diperoleh dari buah yang sudah masak. Ciri buah 

yang masak adalah ujung buah menumpul, 

letak/posisi duri jarang, dan warna buah hijau 

memudar dan bertekstur lembut. Sementara itu, 

tumbuhan Alpinia galanga (lengkuas merah) yang 

akan diekstrak adalah rimpangnya. Tumbuhan 

dicabut berserta rimpangnya, lalu bagian rimpang 

dipotong untuk dibersihkan dari akar-akar dan tanah 

yang menempel.  



 

29 

 

 

Gambar 6. Buah J. curcas yang masak dapat dipetik 

dari pohon 
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Gambar 7. Buah dan biji A. muricata 

 

 

Gambar 8. Rimpang A. galanga 
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4.2. Pengeringan dan Penghalusan/ 

Penghancuran 

Pengeringan 

Umumnya bahan tumbuhan yang diperoleh dari 

lapangan perlu dikeringkan untuk menghilangkan 

airnya. Pengeringan dilakukan secara berhati-hati 

agar tidak terjadi kerusakan atau perubahan pada 

komponen kimia yang terkandung di dalamnya. 

Pengeringan dilakukan dengan secara alami yaitu 

dengan dikeringanginkan dalam ruangan pada suhu 

ruang dan menjamin sirkulasi udara yang baik, agar 

bahan tumbuhan tidak ditumbuhi jamur. Pengeringan 

dengan penjemuran di bawah sinar matahari maupun 

pegeringan dengan suhu tinggi (dengan oven) perlu 

dihindari karena dapat merusak senyawa kimia 

tumbuhan.  

Buah J. curcas yang sudah dipanen kemudian 

dikeringkan/dijemur di dalam ruangan sehingga 

mudah mengeluarkan biji dari buah. Selanjutnya biji-

biji masih terus dijemur di dalam ruangan sehingga 

isi biji (kernel) mudah dikeluarkan dari cangkangnya 

(Gambar 9).  Isi biji kembali dijemur untuk 

meminimalkan kadar air yang dikandungnya, karena 

air dapat mengakibatkan pertumbuhan jamur 

sehinggga dapat rusak (Gambar 10).  
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Gambar 9.  Buah dan biji J. curcas dikering anginkan 
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Gambar 10. Inti biji J. curcas 

Pengeringan terhadap biji-biji A. muricata yaitu 

dengan mengeluarkan dari buahnya, lalu dikering 

anginkan. Inti biji selanjutnya dikeluarkan dan 

dikering anginkan juga untuk selanjutnya masuk ke 

proses menghaluskan. 
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Gambar 11. Biji dan inti biji A. muricata 
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Proses pengeringan rimpang A. galanga adalah 

lebih dulu memotong-motongnya dengan pisau 

setebal ± 0,5 cm, lalu dikering anginkan untuk 

nantinya dihaluskan. 

 

 

Gambar 12. Rimpang A. galanga pada proses kering 

angin 
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Penghalusan/penghancuran 

Untuk menghaluskan bahan tumbuhan, 

beberapa alat dapat digunakan, misalnya penggiling 

atau blender. Untuk itu, bahan-bahan tumbuhan 

yang akan diekstrak dibuat dalam ukuran kecil-kecil 

dengan memotong dengan alat gunting ataupun 

pisau. Selama penggilingan, suhu agar dijaga jangan 

sampai merusak bahan kimia tumbuhan. 

Penghalusan bahan akan membantu penetrasi pelarut 

ke jaringan tanaman lebih maksimal sehingga akan 

melarutkan senyawa metabolit sekunder lebih banyak 

dan hasil ekstraksi menjadi lebih banyak. Umumnya 

semakin kecil ukuran partikel bahan yang digiling 

maka proses ekstraksipun akan lebih efisien.   

 

Setelah bahan kering angin, maka dilanjutkan 

dengan menggiling bahan dengan electric blender 

(Gambar 13). Isi biji (kernel) yang telah kering angin 

kemudian dihancurkan menggunakan electric 

blender. Biji-biji J. curcas dimasukkan setengah 

mangkuk blender (setengah volumenya) dan diputar 

selama ± 3 menit (setiap 1 menit, mangkuk dibuka, 

bahan di dalam mangkuk diaduk aduk agar 

penghancuran bahan terjadi secara merata). 

Demikian juga dengan biji A. muricata dan rimpang 

A. galanga, masing-masing dihancurkan/dihaluskan 

dengan cara yang sama. Bahan-bahan tanaman 

setelah dihancurkan dapat dilihat pada Gambar 14, 

15 dan 16. 
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Gambar 13.  Electric Blender 

 

Gambar 14.  Biji J. curcas setelah dihaluskan 
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Gambar 15. Biji A. muricata setelah dihaluskan 

         

Gambar 16. Rimpang A. galanga setelah dihaluskan 
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4.3. Ekstraksi  

Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa 

kimia dari tumbuhan dengan menggunakan pelarut. 

Sedangkan hasil ekstraksi merupakan sediaan pekat 

setelah pelarut diuapkan. Dengan kata lain ekstraksi 

adalah pemisahan suatu senyawa berdasarkan 

perbedaan sifat kelarutannya. Pelarut yang 

digunakan dapat mengambil senyawa kimia yang 

diinginkan dari campurannya. Proses tersebut 

mencakup tahapan:  

a) Pemberian pelarut yang disatukan dengan 

bahan kasar (raw material). 

b) Zat terlarut akan terpisah dari bahan kasar 

(raw material) dan larut oleh pelarut 

membentuk ekstrak. 

c) Pemisahan ekstrak dengan bahan kasar (raw 

material).  

Ekstraksi dapat dianggap sebagai langkah awal 

dalam rangkaian kegiatan pengujian aktivitas biologi 

tumbuh-tumbuhan yang dianggap atau diduga 

mempunyai pengaruh biologi pada suatu organisme. 

Umumnya bahan tanaman yang telah dipersiapkan 

dalam keadaan kering angin, dan telah menjadi 

bentuk tepung melalui penggilingan. 

Pelarut yang digunakan bersifat non-polar yaitu 

petroleum eter, heksana maupun aseton. Ekstraksi 

padat-cair merupakan pemisahan senyawa dari 

campuran yang berupa padatan. Ekstraksi ini 

merupakan metode pemisahan satu atau beberapa 

komponen dari bahan campurannya dalam padatan 
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yang tidak larut dengan menggunakan pelarut bentuk 

cairan. 

Metode ekstrak padat-cair dapat dilakukan 

dengan cara dingin dan cara panas. Pada cara dingin, 

proses ekstraksi tidak ada pemanasan. Cara ini akan 

membuat bahan yang diekstrak tidak rusak. Namun, 

cara ini memerlukan pelarut dalam jumlah yang 

banyak. Sedangkan ekstraksi dengan cara panas 

adalah adanya panas selama proses ekstraksi untuk 

mempercepat proses ekstraksi. Ekstraksi dengan alat 

soxhlet merupakan ekstraksi dengan cara panas.   

 Ekstraksi dengan alat Soxhlet Extractor sudah 

banyak dilaksanakan. Penggunaan Soxhlet yang 

dapat mengekstrak secara kontinu dapat menghemat 

pelarut yang digunakan. Alat ini bekerja dengan 

sederhana yaitu dengan menguapkan pelarut (dalam 

labu yang direndam dalam penagas air/water bath 

atau di atas hot plate pada suhu tertentu), lalu uap 

pelarut yang naik ke bagian atas akan didinginkan 

oleh air yang dialirkan secara terus menerus 

sehingga pelarut akan mengembun kembali dan 

mengalir ke bawah membasahi atau merendam 

bagian bahan tumbuhan yang diekstrak. Setelah 

pelarut mencapai ketinggian tertentu, maka pelarut 

yang telah mengandung zat terlarut (senyawa 

kimia/bahan bio-aktif tanaman) akan turun ke labu 

bagian bawah.  

Proses ini akan berlangsung secara terus 

menerus. Dengan demikian, ekstrak bahan-bahan 

tumbuhan yang diekstraksi mengalami perendaman 

secara kontinu di dalam pelarut yang selalu kembali 
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dalam keadaan bersih. Cara ekstraksi dengan alat 

Soxhlet ini sangat baik digunakan untuk mengekstrak 

komponen kimia yang kandungannya dalam bahan 

alam sangat sedikit. Jumlah pelarut yang digunakan 

lebih sedikit, dan waktu yang digunakan untuk 

mengekstrak komponen kimia tersebut lebih pendek.  

Namun kelemahan ekstraksi dengan cara ini 

adalah adanya perlakuan suhu tinggi yang berbeda 

dengan metode perendaman dan metode maserasi 

yang dapat menghindari terjadinya proses degradasi 

atau penguraian senyawa-senyawa dalam ekstrak 

karena kemungkinan perlakuan suhu tinggi. 

Pengontrolan terhadap suhu hot plate maupun 

waterbath sebagai sumber panas sangat penting 

dilakukan dalam proses ekstraksi ini. Adapun alat 

Soxhlet Extractor secara diagram dapat dilihat pada 

Gambar berikut ini. 
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Gambar 17. Alat ekstraksi Soxhlet 

 

Adapun tahapan proses ekstraksi dengan alat 

Soxhlet adalah sebagai berikut. Pelarut (biasanya 

pelarut organik) diisi ke dalam labu (boiling flask)  

dengan volume tertentu kemudian dipanaskan 

(dengan water bath atau hot plate). Uap pelarut naik 

ke atas melalui lengan destilasi dan sampai ke area 

pendingin. Uap yang naik berubah menjadi tetesan 

cairan yang membanjiri wadah yang berisi timbel 

dengan bahan yang diekstrak. Wadah yang berisi 

bahan padat akan terisi secara perlahan dengan 

pelarut hangat. Sewaktu bejana Soxhlet hampir 

penuh, bejana akan dikosongkan oleh sifon sehingga 
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pelarut dialirkan kembali ke labu di bawah. Timbel 

digunakan untuk mencegah gerakan pelarut ke labu 

di bagian bawah tidak membawa bahan padat. Siklus 

ini berlangsung berkali-kali sesuai dengan bahan 

yang diekstrak. Setelah ekstraksi, pelarut dihilangkan 

melalui proses penguapan dengan alat Rotary 

Evaporator dan meninggalkan bahan yang diekstrak 

sebagai ekstrak kasar (crude extract). Bagian ekstrak 

padatan yang tidak larut tetap berada di dalam 

timbel, dan biasanya dibuang sebagai ampas. 

Ekstraksi bahan biji J. curcas, biji A. muricata 

dan rimpang A. galanga yang sudah berbentuk 

tepung dimulai dengan menimbang seberat 50 g 

masing-masing bahan dan ditempatkan di dalam 

timbel. 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 45-50oC. Suhu 

air pada waterbath perlu dijaga tidak lebih dari 50oC 

(Gambar 18).  

Proses ekstraksi berlangsung 10-12 jam. Bahan 

hasil ekstraksi tercampur ke dalam pelarut yang ada 

pada labu. Bahan ekstrak beserta aseton yang ada 

dalam labu setelah 10-12 jam, berubah menjadi 

warna kekuningan (sesuai dengan warna bahan kasar 

(raw material). Aseton sebagai pelarut (solvent) 

harus dipisahkan dengan bahan hasil esktraksi 

dengan cara menguapkan menggunakan Rotary 

Evaporator (Gambar 18). Penguapan dapat 

berlangsung 4-5 jam dengan suhu di bawah 50oC, 
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sehingga aseton telah diuapkan semuanya. Hasil 

ekstraksi yang diperoleh kemudian dimasukkan ke 

dalam wadah, untuk dapat digunakan sebagai 

insektisida botani (Gambar 19). Ekstrak kasar dapat 

disimpan di dalam lemari pendingin (kulkas) untuk 

disimpan lama, dan jika akan dipakai sebaiknya 

dibiarkan lebih kurang 1 jam pada suhu ruang, agar 

larutan tidak ada yang menggumpal. 

 

Gambar 18. Soxclet Ectractor dan Rotary Evaporator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b)                               (c) 

Gambar 19. Ekstrak kasar 

a. A. galanga 

b. A. muricata 
c. J. curcas 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

 Tumbuhan yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan sebagai pestisida botani dapat 

dimanfaatkan dengan menggunakan bahan 

tumbuhan secara langsung; diekstrak dengan pelarut 

air maupun pelarut organik sebagai ekstrak kasar 

maupun ekstrak murni; dan dapat juga senyawa 

yang dimurnikan lalu disintesa sebagai bahan yang 

diproduksi secara industri. Penggunaan dengan 

melakukan ekstraksi terhadap tumbuhan (bagian 

tumbuhan) mempunyai kelebihan karena bahan bio-

aktif yang ada di dalam tumbuhan dapat lebih banyak 

diperoleh karena proses ekstraksi.   

 Kelebihan melakukan ekstraksi dengan alat 

Soxhlet extrator adalah keperluan bahan pelarut 

yang sedikit dan dapat menarik lebih banyak 

senyawa bio-aktif dari tumbuhan.  Alat ini bekerja 

cukup sederhana dan sangat baik digunakan untuk 

mengekstrak komponen kimia yang kandungannya 

dalam bahan tumbuhan sangat sedikit. Kelemahan 

cara ekstraksi ini adalah perlakuan suhu tinggi pada 

pelarut dapat merusak senyawa bio-aktif tumbuhan. 

Pengawasan/kontrol suhu waterbath maupun hot 

plate sangat diperlukan untuk menghindari masalah 

ini.  
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Ekstrak kasar yang diperoleh melalui 

proses/cara ekstraksi dengan Soxhlet, disamping 

digunakan untuk keperluan pengujian, dapat juga 

digunakan petani untuk pengaplikasian di lapangan. 

Hal ini membuat lebih praktis karena bahan ekstrak 

dapat disimpan di dalam kulkas dan dapat digunakan 

sewaktu diperlukan.   
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