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Abstrak 

Pemakaian pestisida saat ini masih dilematis, dibalik manfaat yang besar 
bagi peningkatan produksi pertanian, ada bahaya yang harus 
diantisipasi.Cukup tingginya dampak negatif dari penggunaan pestisida 
sintetis, mendorong berbagai usaha untuk menekuni pemberdayaan 
pestisida alami sebagai alternatif pengganti pestisida sintetis. Salah satu 
pestisida alami dapat dibuatdari bahan baku ekstrak daun pepaya dan 
batang pepaya. Untuk bahan pendukung di gunakan minyak tanah 
dandetergen.Selanjutnyadilakukan perendaman dengan variasi0,1 dan 2 
hari. Kemudian di lakukan pengamatan daya bunuhpestisida tersebut 
terhadap serangga. Hasil penelitian menunjukkanpestisida dari batang 
pepaya lebih aktif membunuh hama serangga. 

Kata kunci: Ekstrak, daun pepaya, batang pepaya, papain, pestisida 

Pendahuluan 

Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) tercatat bahwa di seluruh dunia terjadi 
keracunan pestisida antara 44.000 - 2.000.000 orang setiap tahunnya. Dampak 
negatif dari penggunaan pestisida sintetis juga terlihat dari meningkatnya daya tahan 
hama terhadap pestisida, biaya perawatan akibat tingginya harga pestisida dan 
ekosistem menjadi tidak seimbang [1] Pestisida alami buatan sendiri sebaiknya 
dicoba sebagai sistem pengendalian hama pertanian skala rumah tangga.Selain 
ramah lingkungan, pestisida alami merupakan pestisida yang relatif aman dalam 
penggunaannya dan ekonomis. Daun pepaya dapat dimanfaatkan menjadi pestisida 
alami untuk memberantas hama serangga. 

Daun Pepaya. Populasi tanaman pepaya (Carica papaya)di Indonesia cukup tinggi, 
pembudidayaan tanaman ini juga sangat mudahkarena tidak membutuhkan banyak 
air untuk hidup.Daun pepaya mengandung zat aktif enzim papain, alkaloid, dan 
glikosid sehingga efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap [2]. 

Papain.Papain adalah enzim hidrolase sistein protease yang ada pada getah 
tanaman papaya, baik di daun, batang maupun buahnya.Getah pepaya mengandung 
sedikitnya tiga jenis enzim yaitu papain (10%), khimopapain (45%), dan lisozim 
(20%).Komponen paling aktif dari getah pepaya adalah khimopapain, yaitu enzim 
yang mampu menggumpalkan susu dan mengempukkan daging [3]. 
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Gambar 1.Daun dan batang pepaya 

 
Pestisida Alami. Pestisida merupakan racun untuk memberantas atau untuk 
mencegah fungi, ulat dan hama penghisap yang menyerang tanaman dan juga 
memberantas tikus dan memberantas bakteri, memberantas tanaman pengganggu 
dan sebagainya. 
 
Pestisida alami adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari alam 
seperti tumbuhan.Beberapa keunggulan dari pestisida alami, antara lain [4]: 
a. mudah terurai di alam dan ramah lingkungan. 
b. relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. 
c. dapat membunuh hama/penyakit tanaman (ekstrak daun pepaya, tembakau, biji 

mahoni, dsb). 
d. sebagai pengumpul/perangkap hama tanaman (tanaman orok-orok, temblek 

ayam). 
e. bahanbaku mudah didapat danekonomis. 
f. dosis yang digunakan tidak mengikat dan beresiko dibandingkan dengan 

penggunaan pestisida sintetis.  
g. merupakan pemecahan masalah hama jangka pendek/cepat.  

Pestisida alami dari ekstrak daun pepaya memiliki beberapa manfaat, antara lain: 
dapat digunakan untuk mencegah hama seperti aphid, rayap, hama kecil, dan ulat 
bulu serta berbagai jenis serangga [5]. 

Detergen.Detergen adalah campuran berbagai bahan, yang digunakan untuk 
membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. 
Detergen merupakan garam Natrium dari asam sulfonat,yang mengandung surfaktan 
dan linier alkil benzene sulfonate yang bersifat karsinogenik yang dapat membunuh 
hama. 
 

Minyak tanah.Minyak tanah adalah cairan hidrokarbon C12 sampai C15 yang tak 
berwarna dan mudah terbakar,  diperoleh dengan cara distilasi fraksional petroleum 
pada 150 °C and 275 °C. Di Indonesia minyak tanah dapat digunakan untuk 
mengusir koloni serangga sosial seperti semut dankecoa. 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan 500gr bahan baku daun dan batang papaya masing-
masing diblender dengan 2L Air, dicampurkan dengan bahan pendukung, 10 mL 
minyak tanah dan 5 mL detergen cair dengan pengadukan selama 2 menit.Kemudian 
dilakukan perendaman selama 0, 1, dan 2 hari. Setelah perendaman, larutan 
disaring dan siap digunakan untuk pengamatan daya bunuh hama serangga (20 ekor 
semut merah rang-rang). Pengamatan juga dilakukanuntuk larutan setelah 2 minggu 
penyimpanan disertai dengan blanko (tanpa penambahan bahan pendukung). 
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Hasil dan Pembahasan 

Gambar 2 menunjukkan pengaruh waktu perendaman terhadap daya bunuh 
serangga terlihat nyata pada blanko (ekstrak batang papaya) sedangkan 
penambahan bahan pendukung dapat menaikkan daya bunuh pada semua waktu 
perendaman. 

 

.       

Gambar2.Kemampuan pestisida batang pepaya  

Gambar 3 menunjukkan pengaruh waktu perendaman terhadap daya bunuh 
serangga terlihat nyata pada blanko (ekstrak daun papaya) dan penambahan bahan 
pendukung juga dapat menaikkan daya bunuh pada semua waktu perendaman 
tetapi tidak setinggi larutan pestisida dari batang papaya.Hal ini didukung oleh 
kandungan papain dalambatang pepaya lebih tinggi di bandingkan dengan daun 
papaya [3]. 

 

 

Gambar3.Kemampuan pestisida daun papaya 
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Gambar 4 menunjukkan daya bunuh larutan pestisida batang papaya setelah 
penyimpanan selama 2 minggu.Kemampuan pestisida tidak bertambah, bahkan 
sedikit menurun terhadap penyimpanan.Sedangkan pada pestisida dengan 
penambahan bahan pendukung terlihat tetap daya bunuhnya terhadap 
penyimpanan.Waktu penyimpanan 2 minggu diduga menyebabkan penurunan 
keaktifan enzim papain dalam ekstrak daun pepaya. 

 

Gambar 4.Kemampuan pestisida batang pepaya setelah penyimpanan 2 minggu 

Gambar 5 menunjukkan kemampuan pestisida daun pepaya setelah  2 minggu 
penyimpanan.Kemampuan pestisida juga terlihat tidak bertambah, bahkan sedikit 
menurun terhadap penyimpanan.Sedangkan pada pestisida dengan penambahan 
bahan pendukung juga terlihat tetap daya bunuhnya terhadap penyimpanan.Waktu 
penyimpanan 2 minggu diduga juga menyebabkan penurunan keaktifan enzim 
papain dalam ekstrak batang pepaya. 

 

Gambar 5Kemampuan pestisida daun pepaya setelah penyimpanan 2 minggu 
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Kesimpulan dan Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Daya bunuh pestisida batang pepaya terhadaphama serangga lebih tinggi 
dari pestisida daun pepaya 

2. Penambahan bahan pendukung dapat meningkatkan kemampuan pestisida 
alami 

3. Penyimpanan dapat menurunkan kemampuanlarutan pestisida alami. 
Disarankan penelitian lanjutan mencari bahan yang aman untuk dapat menjaga 
keaktifan enzim dalam larutan pestisida dari batang dan daun papaya untuk 
memperpanjang masa simpan 
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