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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Kedelai edamame merupakan tanaman komoditas ekspor yang berumur 

58-65 hari setelah tanam. Produktivitas kedelai edmame yang rendah dapat 

diakibatkan oleh beberapa hal seperti benih yang digunakan bukan benih yang 

unggul, kesuburan tanah yang rendah, kurangnya nutrisi bagi tanaman, dan 

masalah yang paling utama adalah adanya serangan hama. Pada tanaman kedelai 

edamame hama yang sering menyerang atau dapat dikatakan sebagai hama utama 

yaitu S.litura. yang merupakan hama perusak daun. Hanya butuh satu malam saja 

bagi ulat grayak untuk menghabiskan tanaman kedelai edamame. Atas dasar 

inilah kemudian banyak petani lebih memilih menggunakan pestisida kimia yang 

mana responnya lebih cepat dibangding dengan pestisida sintetis. 

Serangan hama ini jika mengalami ledakan dapat mengakibatkan kerugian 

yang sangat besar, sehingga hama ini termasuk salah satu hama utama dalam 

budidaya kedelai edamame. Hal ini didukung dengan pendapat (Manik dan 

Bangun, 2017) yang mengatakan bahwa hama utama yang menyerang pada 

tanaman kedelai edamame diantaranya yaitu S. litura dengan tingkat kerusakan 

50%, dan Nezara viridula 62,5%. 

Ulat grayak merupakan hama daun yang memiliki kemampuan hidup di 

kisaran tanaman inang yang cukup luas sehingga dapat menyerang seluruh 

tanaman pangan (Sari.M dkk 2015). Serangan hama ini pada tanaman kedelai 

dapat menyebabkan hilangnya hasil panen mencapai 85%, bahkan dapat 

menyebabkan gagal panen (puso). Sehingga dengan adanya permasalahan ini 

harus dilakukan pengendalian terhadap serangan ulat grayak. 

Asap cair sekam padi jika disemprotkan terhadap hama pada tanaman dalam 

waktu 25 menit hama tersebut tidak akan mati, dimana hama sudah terlihat tidak 

bergerak lagi. Hal ini disebabkan karena senyawa fenol yang terkandung dalam 

asap cair. Senyawa ini berperan dalam pemberi aroma dan sebagai antioksidan. 
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Kandungan senyawa fenol dalam asap cair sangat tergantung pada temperatur 

pirolisa (Yefrrida et al, 2008).  

 Dari pemaparan diatas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai konsentrasi yang 

tepat untuk pengendalian hama S.litura L. pada tanaman kedelai edamame. 

Dengan hal ini diharapkan dapat menekan populasi hama S.litura L. pada tanaman 

kedelai edamame. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka didapat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Berapa Efikasi Insektisida dan konsentrasi optimum asap cair terhadap 

mortalitas S.litura L. pada tanaman kedelai edamame? 

2. Berapa populasi S.litura L perlakuan asap cair arang sekam dibanding 

Deltametrin? 

3. Berapa pengaruh intensitas serangan perlakuan asap cair arang sekam 

dibanding Deltametrin? 

4. Bagaimana pengaruh asap cair arang sekam terhadap berat basah polong 

per tanaman dibanding deltametrin? 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 

1. Mendapatkan Efikasi Insektisida dan kosentrasi optimum asap cair 

arang sekam terhadap mortalitas S.litura. pada tanaman kedelai 

edamame. 

2. Mendapatkan populasi S.litura  perlakuan asap cair arang sekam 

dibanding Deltametrin. 

3. Mendapatkan intensitas serangan perlakuan asap cair arang sekam 

dibanding Deltametrin. 

4. Mendapatkan pengaruh asap cair arang sekam terhadap berat basah  

polong per tanaman dibanding deltametrin.  
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1.4 Manfaat 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini akan menjadai referensi untuk penlitian selanjutnya. 

2. Bagi Penulis 

Penambah wawasan serta ketrampilan dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama menempuh pendidikan perkuliahan. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini memberikan bahan perkembangan terhadap petani tentang asap 

cair arang sekam untuk digunakan dalam pengendalian hama Ulat Grayak 

pada tanaman kedelai edamame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


