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KATA PENGANTAR 

 
Dalam praktik budidaya tanaman sayuran, petani pada 

umumnya masih menggandalkan pestisida untuk menyelamatkan 
hasil panennya dari serangan hama dan penyakit. Pestisida telah 
dianggap sebagai jaminan keberhasilan usahataninya. Sementara, 
pengetahuan petani tentang pestisida masih sangat terbatas. Di 
lapangan masih banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh petani 
dalam penggunaan pestisida. Penyemprotan dengan volume tinggi, 
praktik pencampuran yang sembarangan, interval penyemprotan 
yang pendek, dan sebagainya merupakan contoh praktik-praktik 
yang kurang tepat yang umum dilakukan oleh petani. Akibat dari 
semua itu, hama dan penyakit semakin sulit dikendalikan, sehingga 
petani beranggapan bahwa pestisida yang digunakan tidak efektif. 

Dalam buku Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsepsi 
PHT diulas beberapa kekeliruan cara penggunaan pestisida tersebut 
dan dibahas pula tentang teknik penggunaan pestisida yang baik 
dan benar. Dengan mengetahui beberapa kekeliruan dan cara 
penggunaan pestisida yang baik dan benar tersebut, diharapkan 
penggunaan pestisida akan dilakukan secara bijaksana dan 
diperoleh hasil pengendalian yang optimum. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Yayasan Bina 
Tani Sejahtera yang telah sudi menerbitkan dan menyebarkan buku 
ini melalui websitenya. Semoga buku ini bermanfaat bagi petani, 
praktisi pertanian, dan khalayak yang memerlukan.   

Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna. Oleh 
karena itu segala saran dan masukan akan penulis terima dengan 
tangan terbuka.  

  
Lembang, September 2011 
Penulis 
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PENDAHULUAN 

 
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah suatu konsepsi 

pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) atau hama 
dan penyakit dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin 
untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan 
beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan 
koordinasi pengelolaan (Smith 1978).  

Ada beberapa faktor yang mendorong penerapan PHT 
secara nasional, terutama dalam rangka program pembangunan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu terjadinya 
kegagalan pengendalian hama, kesadaran akan keamanan pangan, 
dan kebijakan pemerintah. 

  
a.   Kegagalan pengendalian hama 

Adiyoga et al. (1999) melaporkan bahwa 63-93% petani di 
Kabupaten Brebes melakukan penyemprotan pestisida secara rutin 
3-7 hari sekali untuk mencegah serangan OPT dan kegagalan panen 
pada tanaman cabai. Hampir semua petani melakukan  
pencampuran 2 - 4  macam  pestisida.   Meskipun  demikian,   petani   
mengakui   bahwa   penggunaan   pestisida   intensif   tersebut    
tidak selamanya berhasil, sehingga konsentrasi pestisida yang 
digunakan ditingkatkan. Kebiasaan tersebut memacu timbulnya 
hama yang tahan terhadap insektisida seperti yang dilaporkan oleh 
Moekasan (1998), yaitu bahwa hama ulat bawang asal Brebes telah 
tahan terhadap formulasi insektisida Profenofos, Lufenuron, dan 
Bacillus thuringiensis. Hendrik (1990) juga melaporkan bahwa ulat 
grayak di Kabupaten Brebes telah tahan terhadap insektisida 
golongan Organofosfat, Piretroid Sintetik, dan Karbamat. 
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b.   Kesadaran akan keamanan pangan 
Dalam beberapa tahun terakhir, masalah keamanan pangan 

sudah menjadi masalah global, terutama di negara-negara maju 
seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Di Amerika Serikat 
telah diterapkan peraturan mengenai residu pestisida pada makanan 
segar dan olahan (Batie et al. 1999). Di negara-negara Eropa 
konsumen menuntut pelabelan "bebas residu pestisida" pada 
komoditas sayuran dan buah-buahan segar (Sook-Eom 1994). Di 
Amerika penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) telah 
dipercaya dapat menurunkan residu pestisida tanpa mengurangi 
kuantitas dan kualitas produk pertanian, terutama sayuran dan buah-
buahan. PHT dianggap lebih aman dan murah dibandingkan dengan 
cara budidaya secara konvensional. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika hasil survai mengenai konsumen menunjukkan 
bahwa lebih dari 70% konsumen mau membeli produk PHT 
meskipun harganya lebih mahal sampai 10% di atas harga produk 
non-PHT (Govindasamy et al. 1998). Di Indonesia kepedulian 
konsumen akan produk pertanian yang aman sudah mulai tampak. 
Hasil penelitian Ameriana (2004) mengenai konsumen buah tomat di 
Jawa Barat menunjukkan bahwa sekitar 60% responden bersedia 
membayar lebih mahal 12,5 - 200% untuk tomat yang berlabel aman 
dari residu pestisida.  

 
c.   Kebijakan pemerintah 

Masalah keamanan pangan secara global tidak hanya 
dikaitkan dengan masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi 
dan politik. Agar tidak tersisih dari persaingan global, Indonesia 
harus memberikan perhatian yang lebih serius untuk membangun 
sistem keamanan pangan. Untuk itu diperlukan praktik budidaya 
yang lebih berwawasan lingkungan. Dalam Undang-undang No. 12 
Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bahwa 
perlindungan tanaman ditetapkan dengan sistem PHT, dan 
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pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. Dengan demikian perlindungan tanaman sayuran juga 
harus dilaksanakan dengan sistem PHT.  

Dalam penerapan PHT beberapa faktor pengendalian 
dipadukan untuk menekan populasi OPT untuk memperkecil 
kerusakan tanaman dan menyelamatkan hasil panen. Secara 
prinsip, PHT berbeda dengan konsep pengendalian OPT secara 
konvensional yang sangat tergantung pada penggunaan pestisida. 
Namun demikian, PHT bukanlah konsepsi yang anti terhadap 
penggunaan pestisida. Apabila memang benar-benar sangat 
diperlukan,  pestisida yang selektif dan aman dapat digunakan ketika 
populai OPT sudah mencapai ambang pengendaliannya dan 
sepanjang tidak mengganggu faktor pengendalian lain atau 
interaksinya.  
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PESTISIDA 

 
Pestisida secara harafiah dapat diartikan membunuh hama 

dan penyakit, karena pestisida berasal dari kata pest yang artinya 
hama dalam arti luas termasuk penyakit tanaman dan cide yang 
artinya membunuh. Menurut Peraturan Pemerintah No. 7, Tahun 
1973, pestisida ialah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad 
renik dan virus yang digunakan untuk  (Djojosumarto 2008) : 

• Mengendalikan hama atau penyakit yang merusak tanaman, 
bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian 

• Mengendalikan rerumputan liar atau gulma 
• Mengatur atau mengendalikan pertumbuhan yang tidak 

diinginkan 
• Mengendalikan atau mencegah hama pada hewan peliharaan 

atau ternak 
• Mengendalikan hama-hama air 
• Mengendalikan atau mencegah binatang-binatang yang dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang yang 
dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air 

 
Dari batasan-batasan tersebut, cakupan penggunaan 

pestisida sangat luas, yaitu dalam bidang pertanian, perikanan, 
peternakan, kehutanan dan rumah tangga. Dalam tulisan ini penulis 
membatasi mengenai penggunaan pestisida hanya dalam bidang 
pertanian, khususnya pada budidaya tanaman sayuran. 

Dalam budidaya tanaman sayuran, pestisida telah dikenal 
cukup lama. Bahkan budidaya tanaman sayuran seolah-olah tidak 
dapat dipisahkan dari penggunaan pestisida. Beberapa hasil 
penelitian telah banyak dilaporkan bahwa penggunaan pestisida 
pada tanaman sayuran telah dilakukan dengan intensif dengan 
interval penyemprotan yang semakin pendek dan dosis yang 
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semakin ditingkatkan. Keadaan ini jika terus dibiarkan akan 
mengakibatkan dampak negatif bagi keselamatan lingkungan, 
bahaya bahan beracun bagi pengguna (petani) dan residu bahan 
kimia yang sangat membahayakan bagi konsumen yang 
mengkonsumsi produk pertanian tersebut. Oleh karena itu 
penggunaan pestisida yang bijaksana pada budidaya sayuran harus 
mulai disosialisasikan. 
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ENAM TEPAT PENGGUNAAN PESTISIDA 

 
Berdasarkan konsepsi PHT, penggunaan pestisida harus 

berdasarkan pada enam tepat, yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat 
mutu, (3) tepat jenis pestisida, (4) tepat waktu, (5) tepat dosis atau 
konsentrasi, dan (6) tepat cara penggunaan (Dirjen Bina Produksi 
Hortikultura 2002). 

 
Tepat Sasaran 

Pestisida yang digunakan harus berdasarkan jenis OPT 
yang menyerang tanaman. Oleh karena itu, sebelum menggunakan 
pestisida langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan 
pengamatan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
jenis OPT yang menyerang. Langkah selanjutnya ialah memilih jenis 
pestisida yang akan digunakan. Jika jenis OPT yang menyerang dari 
golongan serangga hama, maka pestisida yang dipilih adalah 
insektisida. Secara lengkap jenis pestisida yang umum digunakan 
untuk mengendalikan beberapa jenis OPT disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Kelompok pestisida untuk mengendalikan OPT pada tanaman 

sayuran    
No. Pestisida OPT sasaran 

1. Insektisida Serangga hama 

2. Akarisida Hama golongan akarina (tungau) 

3. Rodentisida Binatang pengerat (tikus) 

4. Molluskisida Siput atau moluska 

5. Nematisida Nematoda 

6. Fungisida Penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan 

7. Bakterisida Penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri 

8. Herbisida Rumput-rumput liar atau gulma 
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Tepat Mutu 
Pestisida yang digunakan bahan aktifnya harus bermutu. 

Oleh karena itu  dipilih pestisida yang terdaftar dan diijinkan oleh 
Komisi Pestisida. Pestisida yang tidak terdaftar, sudah kadaluarsa, 
rusak atau yang diduga palsu tidak boleh digunakan karena 
efikasinya diragukan dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan 
tanaman. Jenis-jenis pestisida tersebut dapat dilihat pada buku 
Pestisida Pertanian dan Kehutanan  yang diterbitkan setiap tahun 
oleh Pusat Perizinan dan Investasi, Sekretariat Jendral, Kementerian 
Pertanian Republik Indonesia (Gambar 1).  

 

   
Gambar 1. Buku pestisida pertanian dan kehutanan yang 

memuat daftar pestisida yang diijinkan beredar di 
Indonesia pada tahun 2010  
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Tepat Jenis Pestisida  
Pestisida yang digunakan harus diketahui efektif terhadap 

hama dan penyakit sasaran tetapi tidak mengganggu perkembangan 
dan peranan organisme berguna. Informasi ini dapat diperoleh dari 
buku panduan penggunaan pestisida yang dikeluarkan oleh Pusat 
Perijinan dan Investasi Kementerian Pertanian atau berdasarkan 
hasil-hasil penelitian terbaru. Oleh karena itu membaca label yang 
tertera pada kemasan pestisida atau melihat peruntukannya pada 
buku Pestisida Pertanian dan Kehutanan  mutlak diperlukan. 
 

   
Gambar 2. Membaca label pada kemasan pestisida wajib 

dilakukan sebelum menggunakan pestisida (Foto : 
Tonny K. Moekasan) 

 
Tepat Waktu Penggunaan 

Penggunaan pestisida berdasarkan konsepsi PHT harus 
dilakukan berdasarkan hasil pemantauan atau pengamatan rutin, 
yaitu jika populasi OPT atau kerusakan yang ditimbulkannya telah 
mencapai Ambang Pengendalian.  Hal ini disebabkan keberadaan 
OPT pada tingkat populasi tertentu secara ekonomi belum tentu 
merugikan. Waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan 
adalah pada sore hari (± pukul 17.00), ketika suhu udara < 30 oC 
dan kelembaban udara berkisar antara 50-80%.   
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Gambar 3. Pengamatan OPT wajib dilakukan sebelum 

menggunakan pestisida (Foto : Tonny K. Moekasan) 
 
Tepat Dosis atau Konsentrasi  

Daya racun pestisida terhadap jasad sasaran ditentukan oleh 
dosis atau konsentrasi formulasi pestisida yang digunakan.  
 

   
Gambar 4. Dosis atau konsentrasi formulasi anjuran untuk 

setiap OPT sasaran tertera pada setiap label 
kemasan pestisida (Foto : Tonny K. Moekasan) 
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Dosis atau konsentrasi formulasi pestisida yang lebih rendah 
atau lebih tinggi dari yang dianjurkan akan memacu timbulnya 
generasi OPT yang akan kebal terhadap pestisida yang digunakan. 
Dengan demikian penggunaan pestisida harus mengikuti dosis atau 
konsentrasi formulasi yang direkomendasikan  pada label 
kemasannya. 
 
Tepat Cara Penggunaan 

Beberapa cara penggunaan pestisida antara lain ialah, 
pencelupan, pengasapan, pemercikan, penyuntikan, pengolesan, 
penaburan, penyiraman, dan penyemprotan. Pengetahuan tentang 
cara penggunaan pestisida mutlak diperlukan agar efikasi pestisida 
tersebut sesuai dengan yang diinginkan.  
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TEKNIK PENYEMPROTAN PESTISIDA 

 
Di antara berbagai cara penggunaan pestisida, hampir 75% 

dilakukan dengan cara disemprotkan. Ketidak efektifan pestisida 
terhadap OPT sasaran salah satunya disebabkan oleh kesalahan 
teknik penyemprotan. Di lapangan masih terlihat beberapa 
kesalahan teknis mulai dari cara pembuatan larutan semprot, 
penggunaan peralatan semprot, waktu penyemprotan, cara 
penyemprotan dan lain-lain. Oleh karena itu untuk keberhasilan 
penyemprotan pestisida, beberapa hal yang harus diperhatikan 
diuraikan di bawah ini. 

 
Pembuatan Larutan Semprot 

Air adalah salah satu faktor penting dalam penyemprotan 
pestisida. Untuk melarutkan pestisida harus digunakan air bersih. Air 
kotor yang berasal dari sungai atau selokan tidak terjamin mutunya, 
karena mungkin mengandung logam berat yang akan bereaksi 
dengan bahan aktif pestisida, yang akan menyebabkan efikasi 
pestisida tersebut menurun. Selain itu, air kotor mungkin juga sudah 
tercemar oleh patogen penyakit yang akan membahayakan bagi 
tanaman yang dibudidayakan.  

Pada umumnya pestisida bersifat asam. Untuk itu diperlukan 
air dengan pH asam hingga netral, yaitu 4 – 7 dan yang optimal pH 5 
(Moekasan et al. 2010). Jika air bersifat basa maka efikasi pestisida 
tersebut akan menurun. Jika pH air lebih besar dari 7, maka harus 
diturunkan menggunakan Asam Nitrat (HNO3) sampai pH nya 
mencapai 5.   

Larutan semprot hendaknya dibuat di dalam wadah yang 
terpisah dari alat semprot. Jika digunakan penyemprot punggung, 
maka larutan semprot harus dibuat di dalam wadah yang volumenya  
lebih besar dari kebutuhan volume semprot itu sendiri (Gambar 6).  
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Gambar 5.   Penyiapan air sebagai pelarut pestisida :  (a) ambil air 

bersih sesuai dengan kebutuhan, (b) ukur pH air dengan 
pH meter, (c) Jika pH air > 7, tambahkan asam nitrat 
sesuai dengan kebutuhan, dan (d) ukur kembali pH air, 
dan jika pH-nya < 7, air tersebut dapat digunakan untuk 
membuat larutan pestisida (Foto : Tonny K. Moekasan) 

 

  
Gambar 6.   Proses pembuatan larutan semprot untuk penyemprot 

punggung : (a) pestisida dituangkan ke dalam ember 
berisi air, (b) dilakukan pengadukan sampai merata, dan 
(c) larutan semprot dituangkan ke dalam tangki semprot 
(Foto : Tonny K. Moekasan) 
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Hal tersebut dimaksudkan agar proses pengadukan dapat 
dilaksanakan dengan baik, sehingga diperoleh larutan yang 
homogen. Praktik pembuatan larutan semprot langsung di dalam 
tangki semprot tidak dapat dibenarkan karena larutan semprot 
tersebut tidak akan homogen, akibatnya efikasi pestisida tersebut 
menurun. 

Jika digunakan penyemprot bertekanan tinggi (power sprayer), 
pestisida mula-mula diencerkan dengan cara dilarutkan dalam air di 
dalam wadah yang berukuran lebih kecil, lalu diaduk sampai merata. 
Setelah itu disiapkan wadah yang berukuran besar (misalnya drum) 
dan diisi dengan air bersih sesuai dengan volume yang dibutuhkan 
(Gambar 7). Larutan pestisida yang telah diencerkan tersebut sedikit 
demi sedikit dimasukkan ke dalam drum yang telah berisi air bersih 
sambil diaduk hingga larutan pestisida tersebut homogen. 

 

  
Gambar 7.   Proses pembuatan larutan semprot untuk power sprayer : 

(a) pestisida diencerkan dalam wadah berisi air, (b) 
dilakukan pengadukan sampai merata, (c) larutan 
pestisida dituangkan ke dalam drum berisi air, dan (d) 
dilakukan pengadukan sampai merata (Foto : Tonny K. 
Moekasan) 

 
Pencampuran Pestisida 

Pada umumnya petani melakukan pencampuran lebih dari 2 
macam pestisida. Moekasan dan Prabaningrum (2011) melaporkan 
bahwa petani cabai merah dan bawang merah di Kabupaten Brebes 
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mencampur 8 macam pestisida untuk mengendalikan OPT pada 
pertanamannya. Praktik ini kurang tepat karena pencampuran yang 
dilakukan secara sembarangan dapat menimbulkan efek 
antogonistik (saling mengalahkan) atau netral, akibatnya efikasi 
pestisida tersebut menurun. Selain itu, pencampuran pestisida 
dengan pupuk daun juga tidak dibenarkan karena akan 
mengakibatkan kemanjuran pestisida tersebut menurun.  

 
Pemilihan Jenis Nozzle (Spuyer) 

Pemilihan jenis nozzle atau spuyer perlu mendapat perhatian, 
karena jenis spuyer menentukan ukuran butiran semprot, yang akan 
berpengaruh terhadap keberhasilan penyemprotan. Dengan 
penggunaan spuyer yang tepat akan dihasilkan butiran semprot 
dengan ukuran yang tepat pula, yaitu 200 mikron (Lumkes 1989). 
Pada umumnya petani sayuran di Indonesia menggunakan spuyer 
hollow cone 4 lubang (Gambar 8a) yang menghasilkan butiran 
semprot terbanyak berukuran 400 mikron, sedangkan spuyer kipas 
(Gambar 8b) akan menghasilkan butiran semprot terbanyak 
berukuran 200 mikron. Dengan demikian, spuyer kipas lebih baik 
dibandingkan spuyer hollow cone 4 lubang. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 8.   
Nozzle atau spuyer : (a) 
nozzle hollow cone 4 
lubang (b) dan nozzle 
kipas Moekasan)    

 
Umur spuyer juga berpengaruh terhadap ukuran butiran 

semprot. Spuyer yang telah lama digunakan, lubangnya akan 
membesar akibat korosi. Oleh karena itu Omoy (1993) 
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menganjurkan agar hollow cone 4 lubang paling lama digunakan 
selama satu tahun. Penggantian spuyer kipas tergantung pada 
bahannya. Jika lubang spuyer kipas tersebut terbuat dari plastik, 
maka penggantiannya dianjurkan setiap 6 bulan, sedangkan  jika 
terbuat dari stainless steel maka penggantiannya setiap 2-3 tahun, 
dan yang lubang spuyernya terbuat dari keramik diganti setiap 5 
tahun. 
 
Tekanan Alat Semprot 

Peralatan semprot harus mempunyai tekanan yang optimum. 
Untuk penyemprot punggung, tekanan optimumnya adalah 3 bar 
(atmosfer) (Gambar 9a), sedangkan untuk penyemprot mesin (power 
sprayer) tekanan optimumnya adalah 8 – 10 bar (Gambar 9b) 
(Lumkes 1989).  
 

 
  

Gambar 9. 
 

Alat semprot pestisida : (a) penyemprot punggung 
dan (b) power sprayer. Insert : alat pengukur tekanan 
semprot (manometer) pada power sprayer (Foto : 
Tonny K. Moekasan) 

 
Jika tekanan semprot kurang dari ketentuan tersebut, akan 

dihasilkan butiran semprot yang terlalu besar, sehingga sulit 
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menempel pada permukaan tanaman, akibatnya hasil penyemprotan 
tidak merata. Jika tekanan semprot  terlalu tinggi akan dihasilkan 
butiran semprot yang terlalu kecil, yang mudah tertiup angin 
sehingga tidak mengenai tanaman. 
 

   
Gambar 10. 

 
Hasil penyemprotan pestisida : (a) hasil yang baik  dan 
(b, c dan d) hasil penyemprotan pestisida yang tidak 
rata  akibat ukuran butiran semprot yang terlalu besar 
(Foto : Djojosumarto) 

 
Volume Semprot 

Volume semprot ialah banyaknya larutan pestisida yang 
digunakan untuk satu luasan tertentu. Volume semprot yang terlalu 
sedikit akan menghasilkan penyemprotan yang tidak merata, sedang 
volume semprot yang terlalu banyak mengakibatkan terjadinya 
pemborosan. Oleh karena itu untuk mendapatkan volume semprot 
yang tepat perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu, dengan cara 
menyemprotkan air pada luasan lahan pertanaman tertentu. Sebagai 
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contoh, kita menyemprotkan air pada lahan seluas 100 m2 yang 
ditanami cabai merah umur 1 bulan, misalnya dihabiskan air 
sebanyak 2 liter. Jika kita memiliki lahan tanaman cabai merah 
seluas 1.000 m2 dengan umur yang sama, maka volume semprot 
pestisida yang dibutuhkan untuk penyemprotan tanaman tersebut 
adalah sebanyak 1.000 : 100 x 2 = 20 liter.    

 
Arah Nozzle (Spuyer) terhadap Bidang Semprot (Tanaman) 

OPT pada umumnya berada di permukaan daun bagian 
bawah. Oleh karena itu nozzle atau spuyer hendaknya diarahkan 
menghadap ke atas dengan sudut kemiringan 45 oC (Gambar 11). 
Menurut  Lumkes (1989) jarak spuyer dengan tanaman sejauh         
± 30 cm. Jika jarak antara spuyer dengan tanaman kurang dari 30 
cm akan dihasilkan ukuran butiran semprot yang besar, akibatnya 
larutan semprot akan menetes ke tanah. Jika jarak spuyer dan 
tanaman lebih dari 30 cm butiran semprot tidak akan mengenai 
sasaran. 

 

   
Gambar 11. 

 
Arah penyemprotan dan jarak nozzle dan tanaman : (a) 
arah semprotan dari bawah ke atas dan (b) jarak spuyer 
dengan tanaman 30 cm (Foto : Tonny K. Moekasan) 
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Gambar 12. 
 

Praktik penyemprotan yang keliru : (a) arah penyemprotan 
yang tidak tepat, (b) butiran semprot hanya dipermukaan 
atas daun, dan (c) bagian bawah daun tidak terkena larutan 
semprot (Foto : Djojosumarto) 

  
Kecepatan Berjalan 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam 
penyemprotan pestisida adalah kecepatan berjalan petugas 
penyemprotan. Menurut Omoy (1993) kecepatan berjalan petugas 
penyemprotan untuk mendapatkan hasil yang baik adalah sekitar     
6 km/jam. Jika kecepatan berjalan kurang dari 6 km/jam, maka 
volume semprot yang digunakan akan boros dan jika kecepatan 
berjalan lebih dari 6 km/jam, maka hasil penyemprotan tidak rata. 
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FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN 

YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN 
PENYEMPROTAN PESTISIDA 

 
Selain faktor teknis, keberhasilan penyemprotan pestisida juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu : (1) suhu, (2) kelembaban 
udara, dan (3) kecepatan angin. 
 
Suhu 

Suhu udara adalah salah satu faktor kritis yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan penyemprotan pestisida. Pada siang 
hari, suhu udara di atas permukaan bumi lebih tinggi daripada 
suhunya di dekat tanah. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran 
udara dari bawah ke atas, yang dapat menghembuskan butiran 
semprot, sehingga butiran semprot tidak dapat sampai ke sasaran. 
Selain itu suhu yang tinggi akan menyebabkan terjadinya penguapan 
butiran semprot secara cepat, sehingga residu pestisida pada 
tanaman menjadi semakin singkat.  

Menurut vad der Staaij (2010), dua jam setelah 
penyemprotan pestisida suhu udara harus konstan atau menurun. 
Suhu yang konstan atau turun akan mengurangi laju penguapan 
pestisida, sehingga penetrasinya ke dalam tanaman optimal. Di 
Indonesia, pada pagi dan siang hari suhu udara cenderung 
meningkat. Oleh karena  penyemprotan pestisida yang dilakukan 
pada pagi dan siang hari tidak tepat. Pada sore hari, suhu udara 
menurun sehingga pada saat itulah sebaiknya dilakukan 
penyemprotan.  

Pada Tabel 2 disajikan rata-rata penguapan ukuran butiran 
semprot. Pada tabel tersebut terlihat bahwa semakin kecil ukuran 
butiran semprot, semakin cepat menguap. Oleh karena itu 
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penyemprotan pestisida sebaiknya dilakukan pada suhu di bawah  
25 0C. Di Indonesia kondisi tersebut dapat dicapai pada sore hari.  
 

Tabel 2. Rata-rata laju penguapan butiran semprot dengan berbagai 
ukuran pada suhu  25 0C dan kelembaban udara 80%  

Ukuran butiran semprot 
(mikron) 

Laju penguapan 
(detik) 

300 400 
200 200 
100 50 

50 12,5 
 

Sumber : Lumkes (1989) 
 
Kelembaban Udara 

Pada kelembaban udara < 50%, penguapan butiran semprot 
akan terjadi lebih cepat walaupun butiran pestisida tersebut telah 
menempel pada tanaman. Oleh karena itu tidak dianjurkan 
melakukan penyemprotan pestisida pada kondisi tersebut (Omoy 
1993).  

Pada kondisi dengan kelembaban udara > 80%, udara banyak 
mengandung uap air, sehingga konsentrasi pestisida turun. 
Akibatnya daya racun atau daya bunuh pestisida menurun pula. 
Selain itu, uap air di udara akan menghambat lajunya butiran 
semprot untuk sampai pada sasaran. Kondisi ini di Indonesia 
umumnya terjadi pada pagi hari. Dengan demikian penyemprotan 
pestisida pada pagi hari tidak dianjurkan. Kelembaban udara yang 
ideal untuk dilakukan penyemprotan berkisar antara 50-80%. Kondisi 
ini di Indonesia dicapai pada sore hari sekitar pukul 17.00. 
 
Kecepatan Angin 

Kecepatan angin akan mempengaruhi sampai tidaknya butiran 
semprot pada bidang sasaran. Menurut Lumkes (1989), kecepatan 
angin yang ideal untuk dilakukan penyemprotan pestisida adalah 4-6 
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km/jam. Kecepatan angin diukur  dengan alat anemometer. Namun 
demikian, jika tidak ada alat tersebut, kita dapat mengukurnya 
dengan cara memasang bendera. Jika lambaian bendera 
membentuk sudut 450, maka diperkirakan bahwa kecepatan angin 
sekitar 4-6 km/ jam. Indikator lain untuk mengetahui kecepatan angin 
sekitar 4-6 km/ jam adalah jika tiupan angin terasa pada wajah kita 
dan daun-daun bergoyang perlahan. Selain itu, jika terjadi angin mati 
(tidak ada angin), penyemprotan pestisida tidak boleh dilakukan, 
karena butiran semprot tidak akan tersebar merata ke seluruh 
bagian tanaman. 
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KEAMANAN PETUGAS 

PENYEMPROTAN 
 

Pestisida merupakan bahan beracun. Oleh karena itu faktor 
keamanan petugas penyemprot harus mendapat perhatian. Petugas 
penyemprot harus dilengkapi dengan celana panjang, baju lengan 
panjang, topi atau penutup kepala, masker, sarung tangan, dan kaca 
mata khusus (Gambar 49). 
 

 
  

Gambar 13. 
 

Petugas penyemprotan pestisida yang dilengkapi dengan 
tutup kepala (topi), baju lengan panjang, celana panjang 
sarung tangan, masker dan sepatu boot (Foto : Tonny K. 
Moekasan) 
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Penanganan pestisida juga harus mendapat perhatian. 
Pestisida di tempatkan di dalam lemari khusus dan jauh dari 
jangkauan anak-anak. Kemasan pestisida yang sudah tidak terpakai 
sebaiknya dikumpulkan lalu dibakar. Bekas kemasan pestisida tidak 
boleh dibuang secara sembarangan karena akan mencemari 
lingkungan. 

 

 
  

Gambar 14. 
 

Bekas kemasan pestisida yang dibuang sembarangan 
akan membahayakan lingkungan (Foto : Tonny K. 
Moekasan) 

 
Faktor-faktor keamanan lain yang harus diperhatikan pada 

saat melakukan penyemprotan pestisida ialah : 
• Penyemprotan harus dilakukan sambil berjalan mundur agar 

petugas penyemprot tidak terpapar langsung oleh pestisida 
• Jangan makan, minum atau merokok selama melakukan 

aktivitas penyemprotan pestisida 
• Jangan menyentuh tanaman yang baru disemprot 
• Cuci tangan sebelum makan, minum atau merokok 
• Bersihkan badan dan cuci pakaian setelah digunakan. 

Yayasan Bina Tani Sejahtera, Lembang –Bandung Barat 23



 
 

Tonny K. Moekasan dan Laksminiwati Prabaningrum (2011) :                                  
Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 

    

 

 

Yayasan Bina Tani Sejahtera, Lembang –Bandung Barat 24

 
PENGELOLAAN RESISTENSI 

ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN 
TERHADAP PESTISIDA 

 
Salah satu dampak penggunaan pestisida secara intensif ialah 

timbulnya OPT yang resisten terhadap pestisida tersebut. Resistensi 
OPT berkembang setelah adanya proses seleksi yang berlangsung 
selama beberapa generasi. Resistensi merupakan suatu fenomena 
evolusi yang diakibatkan oleh seleksi pada OPT yang mendapatkan 
perlakuan pestisida secara terus menerus. Akibatnya jumlah individu 
yang rentan dalam suatu populasi semakin sedikit dan meninggalkan 
individu-individu yang resisten. Individu yang resisten ini akan 
berkembang biak dan menurunkan sifat resisten tersebut kepada 
keturunannya. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk 
menghambat terjadinya resistensi OPT terhadap pestisida yang 
digunakan. 
 
Pergiliran Pestisida 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghambat 
terjadinya resistensi OPT ialah dengan melakukan pergiliran 
pestisida berdasarkan cara kerjanya (mode of action). 
Pengelompokan cara kerja pestisida dapat dilihat pada situs IRAC 
(Insecticide Resistance Action Committee) dan FRAC (Fungicide 
Resistance Action Committee) dengan alamat http//.www.irac-
online.org dan http//.www.frac-online.org.  

Sebagai contoh : insektisida yang berbahan aktif Abamectin 
tidak dapat digilir dengan  insektisida yang berbahan aktif 
Emamectin Benzoate, Lepimectin, atau Milbemectin, karena 
walaupun bahan aktifnya berbeda tetapi cara kerjanya termasuk ke 
dalam kelompok yang sama yaitu No.6, sebagai racun saraf yang 
menghambat saluran Klorin aktivator (Irac 2011). Sebaiknya 
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Abamectin digilir dengan insektisida Spinosad (No.5), Deltametrin 
(No.3A) atau Diflubenzuron (No.15).  

Cara menggilir pestisida harus mengikuti kaidah yang benar. 
Satu jenis pestisida sebaiknya digunakan paling banyak tiga kali 
berturut-turut selama kurun waktu tiga minggu. Pada umumnya 
siklus hidup serangga ± 3 minggu. Pada kurun waktu tersebut 
serangga yang lolos dari aplikasi insektisida akan menurunkan 
generasi yang resisten terhadap insektisida tersebut. Oleh karena itu 
pada tiga minggu berikutnya harus dilakukan pergiliran insektisida 
dengan yang bahan aktif dan cara kerjanya berbeda. Pola pergiliran 
penggunaan pestisida dalam satu musim tanam dilakukan sebagai 
berikut : 

• Minggu ke-1 sampai ke-3, gunakan pestisida A 
• Minggu ke-4 sampai ke-6, gunakan pestisida B 
• Minggu ke-7 sampai ke-9, gunakan pestisida C 
• Minggu ke-10 kembali seperti minggu ke-1 

Secara lengkap skema pergiliran penggunaan pestisida dapat 
dilihat pada Gambar 15. 
 

 
  

Gambar 15. 
 

Bagan pergiliran pestisida untuk menghambat 
terjadinya resistensi OPT (Foto : Tonny K. Moekasan) 
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Penggunaan Pestisida Selektif 
Penggunaan pestisida yang selektif secara biologis dan secara 

ekologis sangat dianjurkan dalam upaya menghambat terjadinya 
resistensi OPT terhadap pestisida. Selektif secara biologis artinya 
pestisida tersebut hanya efektif terhadap OPT sasaran, tetapi musuh 
alami tidak terbunuh. Pestisida yang selektif secara bologis dapat 
dikombinasikan dengan penggunaan predator atau parasitoid, 
sehingga pengendalian OPT optimum. Selektif secara ekologis 
dapat diartikan bahwa aplikasi pestisida dilaksanakan berdasarkan 
pada tingkat populasi atau intensitas serangan OPT yang secara 
ekonomi dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian aplikasi 
pestisida tersebut tidak dilakukan secara terjadwal tetapi dilakukan 
berdasarkan tingkat populasi atau intensitas serangan OPT yang 
diperoleh dari hasil pengamatan. 

 
Pencampuran Pestisida 

Pada umumnya petani melakukan pencampuran pestisida 
pada setiap penyemprotan. Salah satu dampak negatif 
pencampuran pestisida yang dilakukan secara sembarangan ialah 
terjadinya resistensi OPT. Jika dilakukan pencampuran 2 jenis 
pestisida atau lebih dan dilakukan terus-menurus dalam jangka 
waktu tertentu, maka kemungkinan yang akan terjadi ialah timbulnya 
OPT yang resisten terhadap beberapa jenis pestisida yang dicampur 
tersebut.  

 
Evaluasi Penggunaan Pestisida 

Hasil penyemprotan perlu dievaluasi untuk mengetahui 
keefektifan pestisida yang digunakan. Cara sederhana yang dapat 
dilakukan adalah sebagai berikut : 

• Lakukan pengamatan terhadap populasi atau intensitas 
serangan OPT secara berkala dengan interval 1 minggu 
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• Gambarkan hasil pengamatan tersebut pada selembar 
kertas grafik (Gambar 16) 

• Jika populasi OPT atau intensitas serangan yang 
ditimbulkannya selama dua kali pengamatan ada 
kecenderungan terus meningkat, maka pestisida yang 
digunakan harus diganti 

• Pestisida pengganti diusahakan yang bahan aktif dan 
cara kerjanya berbeda dengan yang digunakan 
sebelumnya 

 

 
 

Gambar 16. Grafik perubahan intensitas serangan trips pada tanaman 
cabai merah 

 
Sebagai contoh dapat dilihat pada pada Gambar 16, yang 

menyajikan perubahan intensitas serangan trips pada tanaman cabai 
merah. Pada umur 2 minggu setelah tanam (MST) intensitas 
serangan trips mendekati angka 20% dan berada di atas nilai 
ambang pengendalian (15% intensitas serangan), artinya tanaman 
cabai harus disemprot dengan pestisida, lalu dipilihlah insektisida A. 
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Seminggu kemudian dilakukan pengamatan lagi ternyata intensitas 
serangannya meningkat di atas 20%, maka dilakukan penyemprotan 
kembali dengan insektisida A. Pada minggu ke-4, dilakukan 
pengamatan kembali dan ternyata intensitas serangannya semakin 
tinggi. Hal itu mengindikasikan bahwa insektisida A tidak mampu 
mengendalikan hama tersebut. Oleh karena itu insektisida tersebut 
harus diganti dengan insektisida B. Seminggu kemudian dilakukan 
pengamatan, ternyata intensitas serangannya menurun walaupun 
masih di atas ambang pengendalian. Penyemprotan selanjutnya 
masih menggunakan insektisida B, karena pestisida tersebut 
dipandang mampu menekan intensitas serangan trips. 
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PENUTUP 

 
Pada umumnya petani masih mengandalkan penggunaan 

pestisida untuk menyelamatkan hasil panen tanaman yang 
dibudidayakannya dari serangan OPT. Namun demikian, 
penggunaan pestisida yang tidak bijaksana akan menimbulkan 
dampak negatif bagi lingkungan, pengguna, dan konsumen. Salah 
satu cara untuk menekan dampak negatif tersebut ialah dengan 
menerapkan konsepsi PHT.  

Sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian pada bab-bab 
sebelumnya, hal penting yang harus dilakukan untuk menerapkan 
PHT dalam penggunaan pestisida ialah pengamatan OPT, yang 
sampai saat ini masih belum terbiasa dilakukan oleh pelaku 
usahatani. Dengan menyadari dampak negatif tersebut di atas, maka 
para pelaku usahatani dituntut untuk menggunakan hasil 
pengamatan sebagai landasan pengambilan keputusan 
pengendalian. Untuk maksud tersebut, mereka diharapkan mulai 
membiasakan diri melakukan pengamatan OPT dan meninggalkan 
kebiasaan penggunaan pestisida secara terjadwal. 
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