
ABSTRAK 

 

Magna Dwipayana. NIM 1105105018. Uji Efektifitas Ekstrak Daun Sirih (Piper betle 

L.),Kirinyuh (Chromoloena odorata L) Dan Tembelekan (Lantana camara L.)Terhadap 

Populasi Nematoda Puru Akar (Meloidogyne spp.) Dan Pertumbuhan  Tanaman Cabai 

(Capsicum annuum L). Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. I Nyoman Wijaya, MS. dan Prof. Dr. 

Dra. Made Sritamin,M.S. 

 

Meloidogyne spp. adalah salah satu nematoda parasit  pada tanaman cabai. Kisaran inang 

nematoda ini  sangat beragam, lebih dari 2000 jenis tanaman dan sebagian besar adalah tanaman 

budidaya . Meloidogyne spp. tersebar  luas di daerah tropik dan daerah subtropik. Nematoda puru 

akar memiliki  peran penting dalam menimbulkan kerusakan pada akar tanaman  hortikultura.  

Serangan Meloidogyne spp. dapat menurunkan produksi tanaman  15-60 persen, bahkan dapat 

mencapai 70 persen apabila tanaman yang terserang rentan .  Penelitian  menunjukkan bahwa   

500-800 larva Meloidogyne spp. per kilogram tanah dapat menurunkan produksi sebesar 40 

persen .  Dalam  penelitian ini dilakukan suatu cara pengendalian nematoda puru akar pada cabai 

menggunakan ekstrak dari 3 spesies tanaman dalam berbagai konsentrasi dengan tujuan untuk 

mendapatkan konsentrasi yang efektif untuk menekan perkembangan nematoda puru 

akar ,menekan populasinya  di tanah  dan juga untuk menekan  serangannya pada akar tanaman.  

Jenis tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah kirinyuh (Chromolaena 

odorata L.), tembelekan (Lantana camara L.) dan daun sirih (Piper betle L.) dalam konsentrasi 

yang berbeda untuk mengetahui kemampuannya untuk menekan populasi nematoda puru akar 

pada tanaman  cabai. Daun tanaman ini dipercaya mengandung bahan-bahan  aktif yang berguna 

untuk menekan hama tanaman termasuk nematoda puru akar. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ekstrak daun sirih,kirinyuh dan tembelekan, memiliki kemampuan untuk menekan 

populasi Meloidogyne spp. Dari tiga ekstrak daun yang telah digunakan, ekstrak daun sirih 

paling efektif menekan populasi nematoda pada tanaman cabai karena mampu memberikan 

tekanan terhadap populasi nematoda dalam tanah atau  pada akar tanaman cabai.  Pada 

konsentrasi 50 cc / polybag sirih ekstrak mampu menekan populasi nematoda 93% dan pada 

konsentrasi 200cc / polybag ekstrak sirih mampu menekan populasi nematoda hingga 96.4%. 

 

Kata Kunci : Capsicum annuum L , Chromoloena odorata L , Lantana camara L. Meloidoyne 

spp dan Piper betle L . 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Magna Dwipayana. Nim 1105105018. The Effectiveness Test  Of  Extracts Of  Betle  Leaf 

(Piper betle L.), Kirinyuh (Chromoloena odorata L.) and Tembelekan (Lantana camara L.) 

Against The Population Of  Root Knot Nematodes (Meloidogyne spp.) And Plant Growth of 

Chili (Capsicum Annuum L.). Supervised by : Prof. Dr. Ir. I Nyoman Wijaya, MS. and 

Prof. Dr. Dra. Made Sritamin,M.S. 

 

Meloidogyne spp. was one of the parasitic nematode pests on crops of chili. The host 

range of this nematodes are very diverse, more than 2000 plants species and most are cultivation 

plants. Meloidogyne spp. was widespread in tropical regions and subtropik area. This nematode  

play an important role in inflicting damage on the plant root crops and horticulture.. Attacks of 

Meloidogyne spp. at the root can lower the production of the crops by 15 – 60 percent, even can 

reach 70 percent when the disease attacks vulnerable plants .  Experiments showed that with 

about 500 – 800 larvae of Meloidogyne spp. per kilogram of soil can lower the production by 40 

percent.  This research was carried out in a way controlling root knot nematodes on chili uses 

extract of 3 species of plants in a variety of concentrations with the aim to obtain a concentration 

from the  plants that are very effective at suppressing the development of root knot nematodes 

and can suppress the population in the soil  and as well  to surpress the  attacks on plant roots. 

The types of plants that will be used in this research is kirinyuh (Chromolaena odorata), 

tembelekan (Lantana camara) and betle leaf (Piper betle) in different concentrations to know 

their ability to suppress populations of root knot nematodes of chili. The leaves of the plant 

contains useful materials to suppress plant pests including  root knot nematodes. The result of 

this research shows that every leaf extracts that are used have the ability to suppress populations 

of Meloidogyne spp. From  the three of leaf extract that have been used, the betle leaf extract 

effectively suppress  the populations of nematodes on crops of chili for being able to put pressure 

against the population of the nematode in the soil or plant roots of chili. At the concentrations of 

50 cc/polybag betle extracts are able to suppress the nematode population  to 93% and on the 

concentration of 200cc/ polybag betle extracts  was able to suppress populations of nematodes 

were 96.4%. 

 

Keywords : Capsicum annuum L. , Chromoloena odorata L. , Lantana camara L.      

Meloidoyne spp dan Piper betle L.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 DAFTAR ISI 
 

                    

             

                            Halaman 

SAMPUL DALAM…………………………………………………………  i 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI…………………………  ii 

ABSTRAK………………………………………………………………….  iii 

ABSTRACT……………………………………………………………….  iv 

RINGKASAN………………………………………………………………   v 

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………  vii  

TIM PENGUJI……………………………………………………………  viii 

RIWAYAT HIDUP………………………………………………………    ix 

KATA PANGANTAR……………………………………………………      x 

DAFTAR ISI…………………………………………………………….        xiii 

I.       PENDAHULUAN………………………………………………….     1 

1.1 Latar Belakang…………………………………………………     1 

1.2 Rumusan Masalah……………………………………………   3 

1.3 Hipotesis……………………………………………………..      4 

1.4 Tujuan Penelitian………………………………………………  4 

1.5 Manfaat Penelitian………………………………………………  4 

II     TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………...    5 

            2.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Cabai……………… …     5 

            2.2 Fase Pertumbuhan Cabai…………………………………….     8 

            2.3 Nematoda Puru Akar (Meloidogyne spp)……………………      9 

            2.3.1 Klasifikasi Meloidogyne spp…………………………………..       11 

            2.4 Tanaman Cabai dan Nematoda Puru Akar…………………..     12 

            2.5 Arti Penting Nematoda Puru Akar pada Tanaman Cabai……    16 

            2.6 Patogenitas Meloidogyne spp………………………………       17 



 2.7 Pengendalian Meloidogyne spp……………………………        19 

 2.8 Faktor Lingkungan  kehidupan Meloidogyne spp     21         

 2.9 Pestisida Nabati…………………………………………        22 

  2.9.1 Sirih (Piper betle Linn.)………………………….         22 

2.9.2 Kirinyuh (Chromoloena odorata Linn.)………         24 

  2.9.3 Tembelekan (Lantana camara Linn.)…………         27 

III METODE PENELITIAN……………………………………       30 

 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian…………………………           30 

 3.2 Bahan dan Alat…………………………………………         30 

 3.3 Metode Penelitian……………………………………….          31  

 3.4 Pelaksanaan Penelitian…………………………………         32 

  3.4.1 Pembibitan dan Pemeliharaan………………..          32     

  3.4.2 Pembuatan Sumber Inokulum…………………           32 

  3.4.3 Infestasi Nematoda…………………………….           33 

  3.4.4 Pembuatan Ekstrak Bahan Nabati…………….          34 

  3.4.5 Perlakuan Ekstrak………………………………           34  

  3.4.6 Pengamatan…….……………………………….          34 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN……………………………………         36 

V. SIMPULAN DAN SARAN……………………………………...…        43 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………….         44 

LAMPIRAN……………………………………………………….........         48 

                                                   

 

 

 

 

 



BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang            

Tanaman cabai (Capsicum annuum L )  merupakan tanaman perdu dari familia 

Solanaceae yang banyak ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi.  Cabai merah 

sebagai salah satu komoditas sayuran yang penting, sebagai bumbu dapur , yang sifatnya 

memberi rasa pedas, sebagai obat maupun sebagai penyedap atau pewarna bahan makanan serta 

mengandung vitamin A dan vitamin C (Laksmi, 1981).  Dari tahun ke tahun sejak tahun 1977 

produksi cabai mengalami penurunan produksi, produksi tersebut selain untuk mencukupi 

kebutuhan dalam negeri juga untuk diekspor. Apabila dilakukan pemeliharaan yang baik, rata-

rata produksi per hektarnya dapat ditingkatkan.  Dalam rangka untuk meningkatkan produksi 

cabai baik kualitas maupun kuantitas terdapat banyak hambatan.  Rendahnya tingkat produksi 

cabai selain disebabkan oleh penggunaan bibit, kendala-kendala budidaya tanaman di lapang 

juga disebabkan adanya serangan hama dan penyakit tanaman.  

          Meloidogyne spp. merupakan salah satu hama dari golongan nematoda parasit pada 

tanaman cabai. Nematoda ini memiliki kisaran inang yang sangat beragam, lebih dari 2000 

spesies tanaman dan sebagian besar adalah tanaman budidaya. Meloidogyne spp. tersebar luas di 

daerah tropik dan subtropik. Nematoda ini memegang peranan penting dalam menimbulkan 

kerusakan pada akar tanaman hortikultura, palawija, perkebunan dan gulma. (Dropkin, 1991). 

Serangan Meloidogyne spp. pada akar dapat menurunkan produksi sebanyak 15 – 60 

persen,bahkan dapat mencapai 70 persen bila tanaman yang terserang rentan 



(Prihanto,1989).Percobaan menunjukkan bahwa dengan sekitar 500 – 800 larva Meloidogyne 

spp. per kilogram tanah dapat menurunkan produksi sebesar 40 persen (Sastrahidayat,1985). 

Infeksi berat dapat menyebabkan tanaman layu dan mati, gejala penyakit oleh nematoda 

ini berupa pertumbuhan tanaman yang terhambat dan kerdil dengan perakaran yang banyak bintil 

atau disebut puru akar.  Meloidogyne spp selain berperan langsung sebagai hama utama juga 

membuat tanaman mudah terserang oleh pathogen lain seperti bakteri, jamur dan virus (Mustika 

dan Ahmad, 2004).  Meloidogyne spp termasuk golongan hama yang mengkhawatirkan kare;na 

bersifat polifagus dan populasinya telah menyebar di seluruh dunia (Adiputra, 2006). 

Nematoda puru akar adalah salah satu nematoda yang sangat merugikan secara ekonomis.   

Di Indonesia, kerusakan akibat serangannya merupakan salah satu faktor pembatas budidaya 

tanaman cabai. Populasi dan intensitas serangan nematoda puru akar ditentukan oleh tekstur 

tanah, kelembaban tanah dan suhu tanah. 

            Berbagai cara pengendalian dilakukan terhadap nematoda puru akar, Meloidogyne spp 

yaitu penanaman varietas tahan, rotasi tanaman dan kultur teknis, tetapi cara pengendalian 

tersebut kurang efektif untuk menekan populasi Meloidogyne spp. (Kerry, 2001).    Pengendalian 

secara kimiawi akan memberikan hasil yang cepat tapi cara tersebut sering menimbulkan 

dampak negatif pada lingkungan.Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu cara 

pengendalian yang dapat menekan populasi nematoda secara maksimal dan dengan efek 

lingkungan seminimal mungkin.  

Pada  penelitian ini dilaksanakan suatu cara pengendalian nematoda puru akar pada 

tanaman cabai menggunakan bahan nabati dari 3 spesies tanaman dalam berbagai konsentrasi 

dengan tujuan untuk memperoleh satu konsentrasi bahan nabati dari tanaman yang sangat efektif 



menekan perkembangan nematoda puru akar dan dapat menekan populasinya dalam tanah serta 

dapat menekan serangan pada akar tanaman.   

           Jenis tanaman yang akan digunakan pada penelitian ini adalah daun  kirinyuh 

(Chromolaena odorata ), tembelekan (Lantana camara) dan daun sirih (Piper betle) dalam 

berbagai konsentrasi untuk mengetahui  kemampuannya menekan populasi nematoda pada akar  

tanaman cabai.  Daun-daun  tanaman tersebut mengandung bahan nabati yang berguna untuk 

menekan hama termasuk nematoda puru akar.   

         Berdasarkan cara pengendalian di atas diharapkan bahan nabati yang digunakan dapat 

menghambat perkembangan nematoda dalam tanah dan menekan populasinya baik dalam tanah 

maupun akar tanaman cabai.  Penerapan tentang uji kemampuan ekstrak daun tanaman tersebut 

diharapkan memberikan hasil yang maksimal dan selanjutnya dapat diterapkan oleh para petani 

cabai secara berkelanjutan di lapang. 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1.  Dari ketiga ekstrak daun yang digunakan ekstrak daun manakah yang paling efektif 

menekan populasi nematoda dalam tanah dan akar tanaman cabai?  

2. Berapakah konsentrasi minimal paling efektif  untuk  menekan populasi nematoda dalam 

tanah dan akar tanaman cabai  ? 

 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga bahwa semua ekstrak tanaman yang digunakan mampu menekan populasi 

nematoda puru akar pada tanaman cabai. 



2. Dosis paling efektif akan didapatkan pada ekstrak tanaman sirih dengan konsentrasi 

200cc/polybag. 

1.4 Tujuan  

       Dari latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :  

1.  Untuk mendapatkan potensi ekstrak bahan nabati yg paling efektif    untuk menekan 

populasi nematoda dalam tanah dan nematoda dalam akar  

2. Untuk mendapatkan  suatu cara pengendalian yang aman dan ramah lingkungan serta  

mudah diterapkan oleh pelaku pertanian secara berkelanjutan. 

1.5  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk  menambah ilmu pengetahuan penulis maupun 

pembaca tentang  teknik alternatif pengendalian nematoda puru akar menggunakan ekstrak 

bahan nabati dan selanjutnya dapat diterapkan atau diaplikasikan pada tanaman cabai di lapang 

untuk mengendalikan nematoda puru akar.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 


