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ABSTRAK 

Melihat  sangat   pentingnya   kebutuhan   pestisida   oleh   petani   dan   dengan 

permintaan  tersebut  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  pestisida  yang 

berkualitas  dan  mudah  dijangkau  maka  kelompok  kami  melakukan  terobosan 

dengan melihat fenomena tersebut. Dan  kita mengambil gadung sebagai bahan 

utamanya karena dari gadung dapat dibuat pestisida  organik yang aman bagi 

manusia. Tanaman Gadung (Discorea hispidadennst) merupakan perdu memanjat 

yang tingginya antara 5 – 10 meter. Batangnya bulat, berbulu serta berduri yang 

tersebar pada batang dan daun. Daunnya adalah daun majemuk yang terdiri dari 

tiga helai atau lebih, berbentuk jantung dan berurat seperti jala. Bunga tumbuhan 

ini terletak pada ketiak daun,  tersusun dalam bulir dan berbulu. Pada pangkal 
batang tumbuhan  Gadung  terdapat  umbi  yang  besar  dan  kaku  yang  terletak 
didalam tanah . Kulit umbi berwarna gading atau cokelat muda dan daging 

umbinya berwarna kuning atau putih gading. Perbanyakan tumbuhan ini dengan 

menggunakan  umbinya.  Kandungan  kimia  pada  tumbuhan  gadung  ini  yaitu 

dioscorine (racun), saponin, amilim, CaC O , antidotum, besi, kalsium, lemak, 
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garam, fosfat, protein dan vitamin B1. Dan bagian yang dimanfaatkan sebagai 
pestisida  alami  adalah  bagian  umbinya.  Tujuan  dari  program  ini  adalah 

mengembangkan jiwa kreatifitas dan kewirausahaan mahasiswa, meningkatkan 

minat masyarakat terhadap produk alami organik, memperkenalkan produk baru 

dan mungkin akan mengurangi pengangguran.Metodologi yang dilakukan adalah 

menganalisa pasar, melihat aspek usaha, menganalisa aspek teknologis produk, 

serta menganalisis strategi pemasaran produk  dan manajemen organisasi.Hasil 

program PKMK ini adalah pestisida organik yang terbuat dari ekstraksi gadung 

dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  serta  mampu  bersaing  dengan  pestisida 

lainnya.  Dari  hasil  yang  didapatkan  kesimpulan  bahwa  masyarakat  dapat 

menerima pestisida alami ekstraksi gadung dan itu telah ada di berbagai daerah 

seperti terkutip dalam Lampung pos 2 Maret 2005 disamping itu dari pihak dinas 

pertanian  dan  kehutanan  juga  sudah  merekomendasikan.  Hal  ini  ditunjukkan 

dengan  adanya  survei  pada  masyarakat  di  daerah  Purwakarta  Jawa  Barat 

kebanyakan petani disana telah menggunakan gadung sebagai pestisida alami. 
 

Kata kunci : gadung, Discorea hispidadenns, pestisida organik, 
 

 
PENDAHULUAN 

Pemanfaatan tumbuhan disekitar kita yang belum banyak dikenal orang 

seperti Gadung kini mulai banyak dibudidayakan. Diantaranya adalah 

dimanfaatkan sebagai camilan. Akan tetapi karena tanaman ini mengandung toxic, 

proses pembuatan gadung untuk camilan cukup merepotkan karena memerlukan 

waktu yang cukup lama agar racunnya keluar dan dapat dimakan dengan aman. 

Racun dalam gadung yang disebut dioscorine merupakan racun penyebab kejang. 
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Ternyata racun yang terdapat pada gadung itulah dapat dimanfaatkan oleh para 

petani sebagai pengganti pestisida sintesis. 

Tanaman Gadung (Discorea hispidadennst) merupakan perdu memanjat 

yang tingginya antara 5 – 10 meter. Batangnya bulat, berbulu serta berduri yang 

tersebar pada batang dan daun. Daunnya adalah daun majemuk yang terdiri dari 

tiga helai atau lebih, berbentuk jantung dan berurat seperti jala. Bunga tumbuhan 

ini terletak pada ketiak daun, tersusun dalam  bulir dan berbulu. Pada pangkal 

batang  tumbuhan  Gadung  terdapat  umbi  yang  besar  dan  kaku  yang  terletak 

didalam  tanah  .  Kulit  umbi  berwarna  gading  atau  cokelat  muda  dan  daging 

umbinya berwarna kuning atau putih gading. Perbanyakan tumbuhan ini dengan 

menggunakan  umbinya.  Kandungan  kimia  pada  tumbuhan  gadung  ini  yaitu 
dioscorine (racun), saponin, amilim, CaC O , antidotum, besi, kalsium, lemak, 
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garam, fosfat, protein dan vitamin B1. Dan bagian yang dimanfaatkan sebagai 
pestisida alami adalah bagian umbinya. 

Berdasarkan pengalaman dari salah satu anggota tim ini. Yaitu, 

memanfaatkan  umbi  gadung  yang  diambil  sarinya  dan  disemprotkan  pada 

tanaman padi, ternyata terbukti dapat membasmi hama walang sangit. Maka kami 
mencoba  mengambil  peluang  usaha  dari  pemanfaatan  umbi  gadung  sebagai 

pestisida alami tersebut. 
 

 
 

METODE PENDEKATAN 

Waktu Dan Tempat Produksi 

Kegiatan ini dilakukan selama selang waktu 4 bulan dari bulan Februari 
2006 sampai dengan Mei 2006 dan lokasi PKM kewirausahaan “ Gadung sebagai 

Obat  Pembasmi  Hama Pada Tanaman Padi “ adalah disalah satu rumah kost 

anggota kelompok ini, yaitu di Gg. Cangkir no. 31-C, Babakan Tengah, Darmaga 

– Bogor 16680. 

 
Bahan dan alat yang digunakan adalah : 

Peralatan yang  digunakan  untuk  membuat  obat  pembasmi  hama  pada 

tanaman padi ini sangat sederhana dan masih dilakukan secara manual. 

Peralatan yang digunakan diantaranya : 

1. Parutan / blender 

2. Saringan 

3. Pisau 

4. Ember plastik 

5. Gelas ukur 

6. Sarung tangan 

7. Botol kemasan 
 
 
 
 

Proses Produksi 

Langkah-langkah pembuatan pestisida dari gadung, yaitu sediakan gadung 

terlebih dahulu. Untuk 1 kg gadung dapat menghasilkan 600 ml cairan pestisida 

yang telah dicampur  dengan serbuk kayu manis. Tujuan dicampur dengan kayu 

manis  selain  sebagai  campuran   (kayu  manis  juga  dapat  digunakan  sebagai 
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pestisida  organik)  juga  sebagai  pengawet  alami.  Mulanya,  gadung  tersebut 
dikupas  kulitnya, lalu dibersihkan/dicuci. Setelah dicuci bersih, gadung tersebut 

diparut atau bisa juga dihaluskan dengan blender untuk meringankan tenaga dan 

waktu. Selanjutnya, hasil parutan  gadung tadi dicampurkan dengan 700 ml air 

bersih untuk diambil sarinya. Caranya sama  seperti ketika kita ingin membuat 

santan kelapa. Setelah diambil sarinya, tambahkan dengan kayu manis yang sudah 

dibubukkan/dihancurkan lalu aduk hingga tercampur rata. Hasil campuran  tadi 

sudah dapat digunakan sebagai pestisida. Selanjutnya tinggal dilakukan 

pengemasan, dimana pestisida cair yang dibuat ini akan dijual dalam kemasan 

botol ukuran 250 ml.Untuk produksi dalam skala besar lebih dari 20 kg Gadung, 

yang dalam hal ini total yang akan kita produksi untuk PKM ini adalah 500 Kg 

Gadung. Maka, dalam prosesnya kami akan menggunakan mesin pengupas kulit 

gadung dan mesin pemarut. Namun, pada penggunaanya, pestisida cair tadi harus 

dicampur lagi dengan air sebelum disemprotkan pada hama tanaman padi. Jumlah 

air  yang  dicampurkan  tergantung  pada  luas  area  lahan  /  sawah  yang  akan 

disemprotkan pestisida tersebut.  Diagram alir proses produksi diperlihatkan pada 

Gambar 1. 

 
Rencana Pemasaran 

Hasil produksi usaha kami yang berupa pestisida cair untuk hama padi 

yang terbuat  dari gadung ini rencananya akan dipasarkan ke beberapa daerah 

dahulu,  seperti  Sukabumi,  Bogor,  Bandung,  Garut,  Jepara,  pati,  dan  Kendal. 

Sebelumnya  kami akan promosikan  terlebih  dahulu ke daerah-daerah tersebut 

pada  saat  libur  Hari  Raya  Idul  Fitri.  Sistem  pembelian  produk  ini  dilakukan 

pembayaran secara tunai karena mengingat harga produk yang sangat terjangkau 

oleh para petani yaitu Rp 8500 per botolnya. 
 

HASIL PROGRAM DAN PEMBAHASAN 

Hasil Program 

Sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka hasil program PKMK ini 

berupa   pestisida  alami  organik  yang  terbuat  dari  ekstraksi  gadung  dengan 

teknologi  sederhana  untuk  menghasilkan  pestisida  organik  yang  mempunyai 

kualitas dan mudah dijangkau oleh petani dan hasilnya aman bagi manusia. 
 

Pembahasan 

Proses  pengambilan  sari  racun  dari  gadung  yang  disebut  Discorine 

memerlukan beberapa tahap yaitu pertama-tama gadung harus dikupas setelah itu 

harus dicuci dan diparut  untuk kemudian diambil sarinya. Setelah dapat sarinya 

yang seperti santan maka gadung yang encer tersebut harus dicampur kayu manis 

terlebih  dahulu  sebelum  dimasukkan  kedalam  botol,  tujuannya  adalah  untuk 

menghilangkan  bau  tidak  enak  pada  gadung  dan  sekaligus  sebagai  pengawet. 

Sehinggga   pada   saat   produksi   berlangsung   kami   sebagi   pelaku   produksi 

mengalami efek dari racun gadung tersebut yaitu gatal – gatal dan tangan menjadi 

kemerahan, disamping itu pula baunya yang kurang menyenangkan. 
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Gambar 1 Diagram alir proses produksi pembuatan pembasmi hama dari Gadung 

 
Setelah segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  produksi  telah  kami 

persiapkan,   akhirnya  kami  memproduksi  gadung  sebagai  pestisida.  Dalam 

pelaksanaannya kami menemukan banyak kendala dalam penyediaan bahan baku. 

Gadung yang digunakan untuk produksi harus didatangkan dari luar kota karena 

kita belum mempunyai pasokan di daerah Bogor yang dapat mensuplai gadung. 

Oleh karena itu masalah bahan baku menjadi kendala  pertama bagi kelompok 
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kami karena kalau gadung harus didatangkan dari luar harus menambah biaya 

kirim. 

Kendala  yang   kedua   adalah   masalah   pemasaran.   Kami   mengalami 

kesulitan   dalam  memasarkan  produk  kami  karena  kalau  dalam  lingkungan 

kampus sangat tidak tapat umtuk memasarkan produk kami. Kendala yang kami 

hadapi adalah masalah waktu. Mungkin kami belum mempunyai waktu yang tepat 

untuk memasarkan produk kami karena saat ini  kami  sangat disibukkan oleh 

jadwal kuliah dan praktikum yang sangat melelahkan. Sebenarnya pada awal kami 

mengusulkan kami memilih waktu untuk memasarkan produk kami ke daerah- 

daerah adalah pada waktu liburan, dan sebenarnya pula kami telah menangkap 

respon yang positip oleh masayarakat khususnya di daerah Purwakarta karena dari 

situ pula kami  mengembangkan ide kami dan hal itu di timpali oleh berbagai 

sumber  untuk   mengembangkan   gadung  sebagai  pestisida  yang  aman  bagi 

manusia. 

Selain itu, untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk kami, 

kami  ikut   acara  PKM  Ekspo  yang  diadakan  oleh  HIMATETA  (Himpunan 

Mahasiswa Teknik  Pertanian) IPB. Dengan adanya kegiatan ini, produk kami 

dapat dikenal oleh mahasiswa IPB dan umum. Bahkan dengan adanya acara ini 

produk kami dijadikan sebagai tugas yang dipresentasikan dalam “pengembangan 

bisnis produk pertanian” yang dilakukan oleh mahasiswa agribisnis Faperta IPB. 

Dan dengan acara ini pula produk kami dikenal oleh salah seorang  bapak dari 

BNN dan dia mencoba untuk membantu kami agar dapat mengikuti program 

pameran yang sering diadakan ditempatnya bekerja. 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil yang didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat sebagian dapat 

menerima gadung sebagai pestisida alami organik dan sebagian ada yang belum 

mengatahuinya. Akan tetapi kalau kita melihat perkrmbangan pertanian ke depan 

keberadaan pestisida sangat dibutuhkan oleh petani dan salah satunya adalah yang 

alami organik. Meskipun produk kami belum ada yang terjual saya tetap optimis 

kalau produk kami akan banyak diminati oleh petani karena memang kebutuhan 

mendasar dari petani itu sendiri. Kami hanya belum menemukan waktu yang tepat 

untuk memasarkannya. 
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