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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Kedelai (Glycine max L. Merill) merupakan salah satu komoditas pangan 

penting dan memiliki posisi strategis dalam pola konsumsi produk pertanian 

dunia. Menurut  Strange dan Scott (2005), produksi komoditas pangan pokok di 

dunia bergantung pada 15 tanaman. Kedelai menjadi salah satu dalam komoditas 

tersebut dan menempati urutan keempat sebagai sumber pangan dangan tingkat 

kandungan protein dan nutrisi penting untuk memenuhi makanan global tujuan 

keamanan. Kedelai menjadi sumber protein nabati paling diminati oleh 

masyarakat Indonesia. Kedelai mengandung 75-80% protein dan lemak, dimana 

kandungan dalam kedelai tersebut berperan penting dalam membentuk sel-sel 

tubuh manusia. Permintaan akan komoditas kedelai di Indonesia sangat tinggi, 

data Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) (2018), 

menyatakan bahwa kebutuhan terhadap komoditas kedelai di Indonesia mencapai 

2,3 juta ton  biji kering/tahun. Menurut Hasanah, dkk (2014), permintaan kedelai 

di Indonesia semakin meningkat, namun peningkatan tersebut tidak sejalan 

dengan produksi dan menyebabkan terjadinya kesenjangan. Lebih lanjut data 

BPS, menyatakan bahwa permintaan akan komoditas kedelai yang cukup tinggi 

tidak diimbangi dengan kemampuan produktivitasnya, akibatnya sebesar 67,99% 

kedelai harus didapatkan melalui import guna mencukupi kebutuhan kedelai 

tersebut. 
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Permasalahan pembudidayaan kedelai di Indonesia mencakup beberapa hal, 

diantaranya yaitu : kurang minatnya petani dalam bertanam kedelai, produktivitas 

kedelai yang masih rendah, implementasi inovatif yang sangat lamban, kemitraan 

agribisnis yang belum berkembang, serta permasalahan mengenai gangguan hama 

dan penyakit. (Ridhayat, 2012).  

Salah satu solusi untuk permasalahan mengenai produktivitas kedelai yang 

masih rendah di Indonesia dapat dilakukan dengan pemilihan varietas kedelai. 

Menurut Irwan (2006), pemilihan varietas unggul kedelai dapat ditujukan guna 

peningkatan produktivitas kedelai. Varietas-varietas kedelai yang dinilai unggul 

memiliki beberapa kriteria tertentu, misalnya terkait mengenai umur panen, 

produksi yang tinggi, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Rahajeng dan 

Adie (2013), menyatakan bahwa umur kedelai di Indonesia di klasifikasikan 

dalam beberapa kelompok, yaitu sangat genjah (<70 hari), genjah (70-79 hari), 

sedang (80-85 hari), panjang (86-90 hari) dan sangat panjang (>90 hari). 

Terdapat beberapa varietas kedelai yang telah dilepas secara nasional, 

dimana salah satunya yaitu varietas kedelai berumur panjang. Varietas Sinabung 

dan varietas Slamet merupakan contoh varietas unggul kedelai berumur panjang. 

Varietas Sinabung dilepas secara nasional pada tahun 2001, produktivitas rata-rata 

dari varietas Sinambung mencapai 2.16 ton/ha dengan umur masak polong 88 

hari. Kelebihan dari varietas Sinabung yaitu tahan rebah, polong kedelai yang 

tidak mudah pecah (Suhartina, 2005). Sedangkan untuk varietas kedelai Slamet, 

varietas Slamet mulai dilepas pada tahun 1995, produktivitas kedelai varietas 

slamet mencapai rata-rata 2,26 ton/ha dengan umur masak polong 87 hari. 
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Melihat nilai produktivitas kedua varietas kedelai tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa produktivitas kedua kedelai tersebut tergolong cukup tinggi, 

sehingga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu varietas yang dapat 

dibudidayakan di Indonesia guna mengatasi permasalahan produktifitas kedelai 

yang masih rendah di Indonesia.  

Permasalahan terpenting lainnya yang mendasari masih rendahnya 

produktifitas kedelai di Indonesia, yaitu kendala teknis yang secara langsung 

dihadapi petani dalam pembudiayaan kedelai di lapang, yaitu mengenai serangan 

hama dan penyakit (Ridhayat, 2012). 

Pada pembudidayaan tanaman kedelai dijumpai beberapa jenis hama, 

diantaranya yaitu lalat bibit (Atherigona sp.), ulat grayak (Spodoptera litura, 

Mythimna sp.), dan belalang (Valanga nigricornnis), jangkrik (Metioche 

vittaticollis), dan Riptortus liniaris (Marcelino Da Costa Napoleão, Subagiya, 

dkk, 2017).  

Menurut Sumarno dan Hartono (1983), serangan hama menjadi kendala 

utama dalam budidaya tanaman kedelai. Pada fase vegetatif dan generatif tanaman 

kedelai, hama dapat menimbulkan kerusakan diatas 50%. Penelitian Akhmad 

Fadilla, dkk (2018), menyatakan bahwa hama perusak daun tanaman kedelai 

didominasi oleh belalang.  

Pengendalian serangan belalang pada tanaman kedelai umumnya masih 

mengandalkan insektisida kimia sintetis karena dianggap lebih efektif. Namun, 

penggunaan insektisida sintetis secara kontinyu dapat mengakibatkan kerusakan 

pada lingkungan dan gangguan kesehatan (Adriyani, 2006). Menurut Pretty dan 
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Hine (2005), penggunaan insektisida dalam jumlah yang besar menimbulkan 

dampak negatif yang cukup tinggi bagi lingkungan. Lebih lanjut Kishi (2005), 

menyebutkan bahwa penggunaan insektisida berbahaya bagi kesehatan manusia. 

Gangguan kesehatan tubuh yang dapat dialami akibat penggunaan insektisida 

sintetis, yaitu nyeri pada bagian perut, gangguan pada jantung, ginjal, hati, mata, 

pencernaan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selain itu penggunaan 

insektisida sintesis dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pencemaran pada tanah, air, tumbuhan, dan rusaknya rantai makanan suatu 

ekosistem. Melihat berbagai persoalan yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan 

pestisida sintetik secara kontinyu tersebut, maka perlu dikembangkan metode 

pengendalian belalang yang lebih ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan, 

salah satunya yaitu melalui pemanfaatan insektisida nabati ekstrak umbi gadung.  

Umbi gadung atau Dioscorea hispida Dennst merupakan salah satu jenis 

tumbuhan umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, pekarangan, maupun 

perkebunan. Menurut Rahayu (2010), umbi gadung memiliki kandungan yang 

bersifat toksik, yaitu dioskorin, diosgenin, dan dioscin. Lebih lanjut Soeginjanto 

(2006), menyebutkan bahwa kandungan kimia pada umbi gadung tersusun atas 

saponin, amilim, CaC2O4, antidotum, besi, kalsium, lemak, garam, dioscorin, 

asam saniada (HCN), fosfat, protein dan vitamin B1. Kandungan-kandungan 

kimia dalam umbi gadung tersebut, berpotensi menimbulkan gangguan 

metabolisme (anti makan dan keracunan), bahkan hingga menyebabkan gangguan 

syaraf. Mapary (2012), menyebutkan bahwa dalam umbi gadung terkandung 

senyawa alkaloid yang bersifat racun bagi kelompok serangga, ulat, cacing dan 
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juga tikus. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2012), menyatakan 

bubuk kering umbi gadung yang diekstrak dengan etanol memiliki nilai lethal 

dosis atau ambang batas kematian sebesar 50 ppm untuk tikus putih janjang, dan 

540 ppm untuk tikus putih betina. Menurut Soeginjanto (2006), ekstrak umbi 

gabung mampu mengendalikan larva nyamuk Aedes aegypti pada konsentrasi 

0.13% dan pada konsentrasi 50% ekstrak umbi gadung mampu membunuh larva 

Aedes aegypti. Dalam penelitian Utami (2017), menyatakan konsentrasi ekstrak 

umbi gadung sebesar 50% cukup efektif untuk mengurangi serangan hama 

belalang pada tanaman kedelai. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh pemberian 

ekstrak umbi gadung dengan konsentrasi yang berbeda untuk insektisida nabati 

hama belalang Acridomorpha pada dua varietas tanaman kedelai umur panjang, 

yaitu varietas Sinabung dan varietas Slamet, sehingga nantinya dapat dilihat 

bagaimana pengaruhnya terhadap intensitas serangan hama belalang 

Acridomorpha, morfologi dan hasil dua varietas tanaman kedelai tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak umbi gadung pada konsentrasi yang 

berbeda terhadap intensitas serangan belalang, morfologi dan hasil dua 

varietas kedelai.  

2. Bagaimana pengaruh varietas tanaman kedelai terhadap intensitas serangan 

belalang, morfologi serta hasil tanaman kedelai.  
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3. Apakah terdapat interaksi antara perlakuan varietas kedelai dan konsentrasi 

ekstrak umbi gadung terhadap intensitas serangan belalang, morfologi dan 

hasil tanaman kedelai. 

 

C. Tujuan Penelitian 

  

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak umbi gadung pada konsentrasi yang 

berbeda terhadap intensitas serangan belalang, morfologi dan hasil dua 

varietas kedelai.  

2. Mengetahui pengaruh varietas tanaman kedelai terhadap intensitas serangan 

belalang, morfologi serta hasil tanaman kedelai.  

3. Mengetahui apakah terdapat interaksi perlakuan varietas kedelai dan 

konsentrasi ekstrak umbi gadung terhadap intensitas serangan belalang, 

morfologi dan hasil tanaman kedelai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada petani 

mengenai pemberian ekstrak umbi gadung dengan beberapa konsentrasi yang 

berbeda sebagai insektisida nabati hama belalang pada morfologi dan hasil 

tanaman kedelai 

2. Sebagai salah satu referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya tentang 

pemanfaatan ekstrak umbi gadung sebagai insektisida nabati hama belalang 

pada tanaman kedelai. 

 

 

Pengaruh Pemberian Ekstrak…, Dinasti Nahwal Fikri, Fakultas Pertanian UMP, 2019



7 
 

 
 

E. Hipotesis 

 

1. Diduga terdapat konsentrasi ekstrak umbi gadung yang paling baik yang 

dapat digunakan untuk mengurangi intensitas serangan hama belalang dan 

memberi respon baik bagi morfologi serta hasil tanaman kedelai. 

2. Diduga perbedaan varietas berpengaruh terhadap intensitas serangan hama 

belalang, morfologi dan hasil tanaman kedelai. 

3. Diduga terdapat interaksi antara perlakuan konsentrasi ekstrak umbi gadung 

dan varietas kedelai terhadap intensitas serangan hama belalang, morfologi 

dan hasil tanaman kedelai. 
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