
 

 

Tanaman Mimba (Azadirachta indica A.Juss)  
Berpotensi sebagai Pestisida Nabati 

 

Oleh : Ika Ratmawati, SP 

(POPT Muda) 

 

 

Pendahuluan 
 

Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu 

(PHT). PHT sangat mengutamakan berfungsinya mekanisme pengendalian hama secara 

dinamis, dapat menjaga populasi hama agar tetap berada pada asas keseimbangan 

umum yang tidak merugikan. Dalam pelaksanaannya PHT lebih menekankan pada 

pengendalian biologi dan non kimiawi. Sedangkan pestisida sintetik digunakan hanya bila 

perlu yaitu pada saat populasi hama karena sebab tertentu melampaui ambang ekonomi. 

Di samping itu penggunaan pestisida nabati mulai banyak dikembangkan dan 

dimanfaatkan untuk pengendalian OPT. 

Meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa, maka meningkat pula kebutuhannya, 

baik kuantitas maupun kualitas. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah makanan 

yang berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, terhindar dari pencemaran bahan kimia 

beracun seperti pestisida. Dalam mengantisipasi  hal-hal tersebut diatas Pemerintah saat 

ini kembali menggalakkan apa yang disebut  dengan  Model Pertanian Organik  dimana 

menempatkan sumberdaya alam sebagai aset yang harus ”hidup” dan berkembang, 

dengan misalnya cara bertani dikembangkan cenderung selaras dengan alam,menjaga 

harmoni dengan seluruh tatanan sosial ekonomi sekitar, melestarikan dan memelihara 

keragaman hayati serta menghargai potensi dan kekakhasan lokal. 

Masalah besar yang dihadapi petani dalam bidang pengendalian hama adalah 

mahalnya harga pestisida kimia sintetis maupun biologi dan timbulnya pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan pestisida kimia sintetis secara tidak bijaksana, dimana 

sejak terjadinya krisis monoter pada tahun 1988, harga pestisida kimia naik 2 – 3 kali lipat 

dibandingkan dengan sebelum krisis.  Kenaikan harga pestisida kimia ini mengurangi 

minat petani untuk menggunakan pestisida kimia disamping itu pula menyebabkan hama 

kebal dengan adanya dosis yang lebih tinggi sehingga berdampak positif terhadap 

lingkungan. Dan untuk inilah dengan penggunaan pestisida nabati diharapkan dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan (Sudarmo.  2005) 



 

 

Pestisida nabati adalah bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari 

tumbuhan (daun, buah, biji atau akar) berfungsi sebagai penolak, penarik, antifertilitas 

(pemandul), pembunuh OPT dan bentuk lainnya. Pestisida nabati bersifat mudah terurai 

(bio-degradable) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi 

manusia dan ternak peliharaan karena residu mudah hilang. Salah satu tanaman 

pestisida nabati yang bisa dimanfaatkan adalah tanaman mimba.  
Tanaman mimba (Azadirachta indica A.Juss) tergolong dalam Famili 

Meliaceae dengan  tinggi pohon sampai 20 meter daunnya majemuk berbentuk 

lonjong bergigi dan tumbuh didaerah tropis dan sub tropis. Daun sangat pahit dan 

bijinya mengeluarkan bau seperti bawang putih. Untuk buah berbentuk elips, 

berdaging tebal, panjang 1,2 – 2 cm, hijau/kuning ketika masak, dengan lapisan 

tipis kutikula yang keras dan daging buah berair. Biji mimba memiliki kandungan 

bahan aktif pestisida lebih banyak dibandingkan dengan daunnya. (Wiwin, 2008 

dalam Wowiling, 2013). 

 
Gb 1. Tanaman mimba (Ratmawati, 2019) 

 

Pengertian Pestisda Nabati 
Pestisida nabati merupakan kearifan lokal di Indonesia yang sangat 

potensial untuk dimanfaatkan dalam pengendalian Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT), guna mendukung terciptanya sistem pertanian organik. Secara 

umum pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya 

berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati relatif mudah dibuat dengan kemampuan 



 

 

dan pengetahuan yang terbatas juga oleh karena terbuat dari bahan alami 

/nabati,maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai (biodegradable) di alam 

sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak 

peliharaan karena residunya mudah hilang. Pestisida nabati bersifat ” pukul dan 

lari ” ( hit and run), yaitu apabila diaplikasikan akan membunuh hama pada waktu 

itu dan setelah hamanya terbunuh maka residunya akan cepat menghilang di 

alam. Dengan demikian tanaman akan terbebas dari residu pestisida dan aman 

untuk dikonsumsi (Kardinan, 2008). 

Pestisida nabati dapat membunuh atau mengganggu serangga hama dan 

penyakit melalui cara kerja yang unik, yaitu dapat  melalui perpaduan berbagai 

cara atau secara tunggal. Cara kerja pestisida nabati sangat spesifik, yaitu :  

1)  Merusak perkembangan telur, larva dan pupa 

2) Menghambat pergantian kulit, 

3) Mengganggu komunikasi serangga 

4) Menyebabkan serangga menolak makan 

5) Menghambat reproduksi serangga betina 

6) Mengurangi nafsu makan 

7) Memblokir kemampuan makan serangga 

8) Mengusir serangga dan 

9) Menghambat perkembangan patogen penyakit 

Pestisida nabati mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan pestisida nabati adalah :  

1. Murah dan mudah dibuat oleh petani 

2. Relatif aman terhadap lingkungan 

3. Tidak menyebabkan keracunan pada tanaman 

4. Sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama 

5. Kompatibel digabung dengan cara pengendalian yang lain 

6. Menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas residu 

pestisida kimia 

Sementara kelemahannya adalah :  

1. Daya kerjanya relatif lambat 

2. Tidak membunuh jasad sasaran secara langsung 

3. Tidak tahan terhadap sinar matahari 

4. Kurang praktis 



 

 

5. Tidak tahan disimpan 

6. Kadang-kadang harus disemprotkan berulang-ulang. 

 

 

Kandungan senyawa aktif dari mimba 

Pestisida nabati mimba adalah produk alam berasal dari tanaman yang 

mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu senyawa 

bioaktif. Biji mimba mengandung beberapa komponen aktif antara lain 

azadirachtin, salannin, azadiradion, salannol, gedunin, nimbinen dan deacetyl 

nimbinen. Dari beberapa komponen aktif tersebut ada empat senyawa yang 

diketahui berfungsi  sebagai pestisida yaitu  azadirachtin, salannin, nimbinen dan 

meliantriol.   

 

Cara kerja dari mimba 
Pestisida nabati dapat membunuh atau mengganggu serangan hama dan 

penyakit melalui cara kerja yang unik, yaitu dapat melalui perpaduan berbagai 

cara atau secara tunggal. Cara kerja mimba sangat spesifik, yaitu mempengaruhi 

produksi, dan perilaku berupa penolak (repellent), penarik (attractant), anti makan 

(antifeedant) dan sebagainya. 

 

Sasaran OPT 

OPT yang menjadi sasaran dari mimba adalah jenis hama menggigit 

mengunyah dan hama menusuk menghisap, nematoda serta jamur. Berikut 

spesies yang dapat dikendalikan : Helopeltis sp, Aphis gossypii, Agriotis ipsilon, 

Callosobruchus chinensis, Alternaria tenuis, Carpophilus hemipterus, kecoa, 

Crysptolestes pusillus, Corcyra cephalonica, Crocidolomia binotalis, Dysdercus 

cingulatus, Earias insulana, Epilachna varivestis, Fusarium oxyosporium, 

Helycotylenchus sp, Locusta migratoria, Meloidogyne sp, Musca domestica, 

Nephotenttix virescens, Nilapavarta lugens, Ophiomya reticulipennisI, Panonychus 

citri, Planacoccus citri, Pratylenchus sp,  Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, 

Sitophilus sp, Sogatella furcifera, Spodoptera litura, Tribolium sp, Tungro pada 

padi, Tylenchus filiformis. (Ditjenbun, 1994). 

 

 



 

 

Metode dan aplikasi 

Cara pembuatan  bisa  dengan biji mimba, yaitu dengan menumbuk halus 

200 -300 g biji mimba, kemudian rendam dalam 10 liter air semalam. Aduk rata 

dan saring, siap disemprotkan ke tanaman. Jika dengan daun mimba, yaitu 

dengan menumbuk halus 1 kg daun mimba kering bisa juga dengan daun segar. 

Rendam dalam 10 liter air semalam, aduk rata , saring dan siap untuk 

disemprotkan ke tanaman. Bila diaplikasikan untuk nematoda dengan cara 

menumbuk halus daun mimba 15-30 g atau 5-10 g biji mimba kemudian ditabur di 

tiap lubang tanam. 

 

Penutup 
Mimba merupakan salah satu  pestisida nabati yang berperan penting 

dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), ramah 

lingkungan sehingga dijamin dapat menghasilkan pangan yang sehat dan aman 

bagi manusia. 
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