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KATA PENGANTAR 

 

Pestisida merupakan bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Buku 

penuntun pratikum ini disusun agar mahasiswa dapat melaksanakan 

praktikum PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI dengan aman dan lancar. 

Materi yang terdapat dalam penuntun praktikum ini diantaranta pengenalan 

pestisida, pembuatan dan pengujian pestisida, toksisitas pestisida, analisis 

probit, kalibrasi dan teknik aplikasi serta pengamatan dan petunjuk 

pengamanan terhadap pestisida. Penyusun berharap agar mahasiswa atau 

pengguna buku penuntun praktikum ini dapat memahami dengan baik dan 

memanfaatkan buku ini sebagai pedoman pelaksanaan praktikum agar 

terhindar dari bahaya keracunan pestisida. 

 

Medan, Oktober 2022 

Penyusun 
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PERATURAN DALAM PRAKTIKUM 

 

Peraturan dalam praktikum ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan 

nyaman dalam bekerja. Berikut ini tata tertib harus ditaati dan dilaksanakan 

oleh semua peserta praktikum atau praktikan: 

1. Kegiatan praktikum akan dilakukan pada jam 10.00-12.00.  

2. Mahasiswa harus hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. 

3. Kegiatan praktikum akan diawali dengan test tertulis, sesuai dengan 

jadwal acara praktikum.  

4. Selama praktikum, mahasiswa dan asisten diwajibkan menggunakan 

alat pengaman seperti jas laboratorium (dengan benar), masker dan 

sarung tangan karet. 

5. Menjaga kesopanan, ketenangan dan ketertiban di laboratorium  

6. Menonaktifkan atau mensilentkan handphone (HP).  

7. Membersihkan alat, tempat dan ruang yang telah digunakan (kursi 

dirapikan, papan tulis dibersihkan, lantai disapu, sampah dibuang ke 

tempat yang telah disediakan).  

8. Melaporkan kepada penanggungjawab laboratorium apabila terjadi 

kecelakaan (alat hilang, rusak, pecah, bahan kimia tumpah, terhirup, 

tertelan, kebakaran dll).  

9. Mahasiswa yang tidak (akan) mengikuti acara kegiatan praktikum, 

wajib melaporkan diri kepada penanggung jawab praktikum satu hari 

sebelum pelaksanaan praktikum itu dimulai.  

10. Hal-hal yang belum disebutkan di atas, akan diatur sesuai dengan 

keadaan. 
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Selama bekerja di laboratorium, praktikan tidak diperbolehkan: 

1. Makan, minum, merokok, dan melakukan aktivitas lain yang tidak ada 

kaitannya dengan acara praktikum.  

2. Melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri dan 

orang lain  

3. Mengganggu jalannnya acara praktikum dan penelitian  

4. Bermain-main dengan alat dan bahan berbahaya dan bermalas-

malasan  

5. Menggunakan alat-alat laboratorium yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi dan rencana kerja  

6. Mengambil alat atau bahan tanpa seijin dan sepengetahuan 

penanggung jawab laboratorium  

7. Membuang bahan/zat berbahaya (korosif, karsinogenik, mudah 

terbakar) dan padatan ke tempat cucian.  

8. Mengambil, mengotori, menghilangkan, merusak atau memecahkan 

peralatan dan sarana/prasarana laboratorium. 
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1. PENGENALAN PESTISIDA (BERDASARKAN JENIS, 

FORMULASI, SIFAT-SIFAT DAN PENAMAAN PESTISIDA) 

 

1.1. Tujuan Praktikum  

Setelah mengikuti kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mengenal klasifikasi pestisida berdasarkan sasaran, bahan aktif, cara 

kerja, mengenal formulasi pestida (larutan dan padat), mengenal sifat 

pestisida berdasarkan cara masuk dan susunan kima serta mengenal pestida 

berdasarkan ketentuan penamaan pestisida pada beberapa kemasan 

pestisida, membaca informasi tentang cara penggunaan pestisida, membaca 

tanda peringatan pada beberapa kemasan pestisida, dan membedakan 

tingkat kelarutan pestisida dalam air serta menggunakan alat pengaman 

(sarung tangan dan masker). 

 

1.2. Landasan Teori  

Pestisida adalah senyawa kimia yang dapat membunuh hama atau 

organisme/jasad pengganngu tanaman. Definisi tersebut berasal dari kata 

asalnya yaitu “pest” dan “cide”. Pest berarti hama (dalam arti umum) dan 

cide atau caedos artinya membunuh. 

Pengertian yang lebih luas, pestisida adalah semua zat kimia dan 

bahan lain serta jasad renik (mikroba) dan virus yang digunakan untuk 

membunuh dan atau menghambat perkembangan jasad pengganggu 

tanaman. Penggunaan pestisida yang lebih spesifik disebutkan dalam PP No 

7 tahun 1973 adalah sebagai berikut:  

a. Memberantas atau mencegah binatang hama dan penyakit yang 

merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; 

b. Memberantas gulma atau rerumputan;  
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c. Mematikan dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak 

diinginkan;  

d. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman dan bagian-bagian 

tanaman (tidak termasuk pupuk); 

e. Memberantas atau mencegah berbagai binatang atau jasad renik 

dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat pengangkutan; 

f. Memberantas atau mencegah berbagai binatang yang dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia atau ternak atau bintanag yang 

dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air. 

 

Pada saat ini, banyak diproduksi berbagai jenis pestisida. Hal ini 

disebabkan karena tingginya permintaan dari sektor pertanian, kesehatan 

dan sektor lainnya. Klasifikasi pestisida berdasarkan senyawa penyusun 

menurut Sastroutomo (1992), antara lain: Golongan Organofofphat, 

Golongan Organoklorin, Golongan Karbamat, dan Pyrethroid (Gambar 1) 

Pestisida Golongan Organofosfat merupakan senyawa yang tidak 

stabil dan memiliki sifat yang lebih toksik dibandingkan dengan senyawa 

organokhlorin. Pestisida golongan organofosfat ini masuk kedalam tubuh 

melalui mulut, kulit atau pernapasan, misalnya; bahan aktif diazinon, fention, 

fenitrotion, fentoat, klorpirifos, kuinalfos dan malation. Pestisida Golongan 

Organoklorin merupakan senyawa yang mengandung atom karbon, khlor 

dan hidrogen serta oksigen.  Pestisida golongan organoklorin disebut sebagai 

hidrokarbon khlorinat, khlorinat organik, insektisida khlorinat atau khlorinat 

sintesis yang bersifat menginduksi enzim didalam hati yang memetabolisme 

steroid-steroid (salah satu kelompok lemak) dan merangsang hidrosilasi 

mikrosomal steroid termasuk hormon endrogen dan estrogen,  menghambat 

enzim karbonat anhidrase yang mempengaruhi mineral kalsium (Ca), bersifat 
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karsinogen (memicu timbulnya kanker). Cara kerja racun ini mempengaruhi 

sistem syaraf pusat, misalnya; bahan aktif DDT, BHC, dieldrin, endosulfan 

dan klordan. 

Pestisida Golongan Karbamat merupakan turunan dari asam 

karbamik. Bahan aktif ini bila masuk kedalam tubuh akan menghambat 

enzim kholinesterase, namun bersifat reversible (pulih kembali) sehingga 

relatif aman dibandingkan organoposphat (Kemenkes RI, 2012). Bahan aktif 

termasuk kedalam golongan ini misalnya; karbaril, metomil. Adapun 

beberapa dari senyawa karbamat yaitu: Karbofuran, Tiokarb, Propoksur, 

Bufenkarb, BPMC, MTMC, Dioksakarp, Isoprokarp, Kartap, Tiodikarb, 

Bufenkarb. Pestisida Golongan Pyrethroid merupakan kelompok insektisida 

organik sintetik . Organisme hidup secara alami memiliki sejumlah senyawa 

kimia yang dapat menjadi pelindung diri dari serangan penyakit karena 

memiliki aktifitas biologi yang telah terbukti dari analisis dan evaluasi 

senyawa tersebut. Bunga Chrysanthemum berisi senyawa pyrethrins yang 

memiliki aktifitas pestisida yang sangat baik yang sifatnya kurang stabil di 

lapngan. Pyrethrins adalah senyawa kimia sebagai ester dari asam 

chrysantremik dan asam pyrethriks dengan kandungan dimethyl 

cyclopropane dengan alkohol dinamakan pyrethrolon, cinerolon, dan 

jasmolon. Cth bahan aktif;. piretrum dan sinerin yg berasal dr bunga 

Chrysantenum. 

Pestisida digunakan untuk berbagai keperluan pertanian maupun 

keperluan rumah tangga, seperti membunuh serangga hama, membunuh 

vektor penyebab penyakit dan gulma yang tumbuh di pertanian dan 

pemukiman atau kawasan industri. Berdasarkan organisme targetnya 

pestisida dibedakan menjadi insektisida, larvisida, moluskisida, nematisida, 

rodentisida dan termisida, akarisida, algisida, avisida, bakterisida, 
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fungisida dan herbisida. 

Insektisida merupakan pestisida digunakan untuk membunuh 

serangga hama pertanian atau vektor penyakit manusia/hewan (cth. 

Tamaron); fungisida merupakan pestisida digunakan untuk membunuh 

patogen jamur penyebab penyakit tanaman (cth. Dithane); bakterisida 

merupakan pestisida digunakan untuk membunuh patogen bakteri penyebab 

penyakit tanaman (cth. Agrymicin); nematisida merupakan pestisida 

digunakan untuk membunuh patogen nematoda penyebab penyakit tanaman 

(cth. Nemacur); herbisida merupakan pestisida digunakan untuk membunuh 

membunuh/memberantas gulma pada kawasan pertanian dan pemukiman 

(cth. Gramoxon); Jenis-jenis pestisida lainnya juga digunakan dalam bidang 

pertanian seperti rodentisida (untuk membunuh tikus, cth. Racumin), 

moluskisida (membunuh keong, cth. Brestan), Akarisida (membunuh tungau, 

cth. Kelthene) serta pheromone sex dan metil eugenol (memerangkap serangga 

hama). 

    

Gambar 1. Pestisida golongan;  A. Organoklorin; B. Organoposphat; C. 

 Karbamat; dan D. Piretroid, yang beredar dipasaran. 

 

Pestisida sintesis merupakan jenis pestisida yang umum ditemukan 

dan digunakan oleh masyarakat. Pestisida itu terdiri dari bahan/senyawa 

aktif dan bahan pembawa/pengisi serta bahan lainnya. Pestisida 
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diformulasikan menjadi berbagai bentuk formulasi. Berbagai formulasi 

pestisida yang dikenal adalah cairan atau pekatan/konsentrat 

(C=concentrate; L=liquid), tepung (P=powder), debu (D=dust) dan butiran 

atau granuler (G=granulair). 

   

 

Gambar 2. Formulasi pestisida berbentuk cairan dan padatan 

 

Pestisida dapat diaplikasikan dengan cara berbeda. Pestisida formulasi 

pekatan dan tepung dilarutkan ke dalam air sebagai pelarut. Larutan tersebut 

dimasukkan ke dalam tangki semprotan dan selanjutnya disemprotkan pada 

sasaran. Pestisida formulasi debu diaplikasikan dengan menggunakan alat 

yang dinamakan penghembus debu (duster), sedangkan pestisida formulasi 

butiran diaplikasikan dengan cara ditaburkan atau menggunakan alat 

penyebar butiran. 

Pestisida yang sudah diformulasikan dan dikemas dalam wadah 

(botol atau kotak) wajib mencantum nama umum, nama dagang dan nama 

kimia dagang. Nama umum merupakan nama yang diusulkan oleh 

organisasi profesi spt Entomological Society of America kemudian disetujui 

oleh lembaga internasional. Nama umum biasanya digunakan dalam forum-

forum ilmiah. cth. Karbofuran & Abamektin. 
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Nama dagang merupakan nama yg diberikan oleh produsen atau 

formulator yg membuat atau memperdagangkannya. Nama dagang biasanya 

digunakan oleh petani dalam memanfaatkan pestisida dilapangan. Nama 

dagang biasanya disertai dengan nama bahan aktif, jumlah kandungan bahan 

aktif dan bentuk formulasi. Sebagai contoh adalah Furadan 3 G. Furadan 

adalah nama dagang berbahan aktif karbofuran, dengan kandungan 3 persen 

dan bentuk formulasi butiran atau granuler (G). Contoh lainnya cth: Furadan, 

Currater, Darmafur dll. 

Nama kimia merupakan nama yg digunakan oleh ahli kimia dlm 

menjelaskan suatu senyawa kimia sesuai dg rumus bangun senyawa 

pestisida tsb. Nama kimia biasanya digunakan jika membicarakan aspek 

kimia dari pestisida tersebut. Contoh nama kimia: 2,3-dihidro 2,2-dimetyl-7- 

benzonil metilkarbamat. Penamaan pestisida untuk pegendalian penggerek 

batang padi di Indonesia, misalnya: 

Nama Umum  : Karbofuran  

Nama Dagang  : Furadan®, Currater®, Indofur®, Dharmafur®.  

Nama Kimia   :2,3-dihidro 2,2,-dimeti l-7-benzonil   

       metilkarbamat  

 

Berdasarkan PP No 7 1973, formulator pestisida sintesis wajib 

mencantumkan keterangan atau informasi berkenaan dengan jenis sasaran, 

cara aplikasi dan aspek keamanan. Tanda bahaya biasanya disajikan dalam 

bentuk tengkorak, yang menyatakan bahwa pestisida itu berbahaya bagi 

manusia dan perlu ditangani dengan benar. 
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Gambar 3. Informasi Umum Pestisida yang terdapat pada kemasan 

 

1.3. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari beberapa jenis pestisida  

dengan formulasi EC, SC, WSC, SP, WP dan G, fungisida formulasi WP dan 

SD, herbisida formulasi L, sticker/perata, dan air. Peralatan yang digunakan 

terdiri dari ATK, sarung tangan karet, masker, timbangan analitik, becker 

glass (1 L), sendok teh, pipet, dan pengaduk gelas. 

1.4 Prosedur Kerja 

Pengenalan Pestisida  

a. Baca buku penuntun praktikum dengan baik. Gunakan jas lab, masker 

dan sarung tangan karet guna menjaga keselamatan kerja sebelum dan 

selama bekerja di laboratorium.  
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b. Ambil salah satu kemasan pestisida yand ada di depan anda. Catat 

semua informasi yang tertulis pada kemasan pestisida. Lakukan 

pekerjaan yang sama untuk kemasan lainya.  

c. Buka kemasan pestisida (botol dan atau kotak/wadah lain) secara 

hati-hati untuk melihat dan memastikan formulasi pestisida. 

d. Ambil 1 mL masing-masing pestisida pekatan dengan menggunakan 

pipet dan masukkan ke dalam becker glass berbeda. Ambil 1 gram 

pestisida formulasi tepung dan butiran, kemudian masukkan ke 

dalam becker glass berbeda. Tempelkan label pada masing-masing 

becker glass. 

e. Amati bentuk dan warna formulasi pestisida tersebut. Catat semua 

informasi yang ada.  

Penentuan Kelarutan Pestisida  

a. Tambahkan 500 mL air bersih ke dalam becker glass yang telah diisi 

pestisida berbagai formulasi. 

b. Aduk pelan-pelan selama 1-2 menit. Selanjutnya perhatikan tingkat 

kelarutan masing-masing pestisida.  

c. Ukur kecepatan pengendapan partikel dengan menggunakan 

stopwatch selama 5 menit.Catat semua informasi yang ada.  

 
1.5. Analisis Data dan Pelaporan 

Informasi Umum Pestisida 

Tabel 1. Hasil pengamatan informasi umum yang terdapat pada pestisida. 

No Nama 

Dagang 

Nama Bahan 

Aktif (BA) 

Formulasi Jenis 

Sasaran 

Keterangan 

1.      

2.      

3.      
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4.      

5.      

6.      

7.      

…      

 

  

Tabel 2. Hasil pengamatan Sifat dan Karakteristik Pestisida  

No. Nama 

Dagang 

Jenis 

Formulasi 

Tingkat 

Kelarutan*) 

Warna 

Larutan 

Keterangan 

LS LB TL   

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

…        

 
LS = larut sempurna; LB = larut sebagian; TL = tidak larut  

Laporkan hasil pekerjaan anda dengan menggunakan format umum. 
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2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PESTISIDA 

2.1 Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu menghitung dan membuat kebutuhan pestisida berdasarkan 

konsentrasi dan dosis yang dianjurkan di lapangan.  

2.2. Landasan Teori 

Dosis aplikasi adalah jumlah pestisida yang diaplikasi untuk 

mengendalikan OPT pada satuan luas bidang sasaran, misalnya L/ha, 

mL/tanaman, kg/ha, dsb. Untuk fumigasi ruangan, dosis adalah jumlah 

fumigant yang diaplikasikan untuk setiap satuan volume ruang sasaran, 

misalnya liter/m3, gram/m3, dsb. Pada penyemprotan tanaman pohon, 

dosis adakalanya dinyatakan dalam jumlah produk per pohon (Djojosumarto 

2008; Sudarmo 1988). Dosis dapat dinyatakan dalam dosis produk atau dosis 

bahan aktif. Jika dosis dinyatakan dalam banyaknya bahan aktif, maka 

dikonversikan dengan kandungan bahan aktif produk. Dosis bahan aktif 

adalah jumlah bahan aktif pestisida yang dibutuhkan untuk keperluan 

satuan luas atau satuan volume larutan. Besarnya satuan dosis pestisida, 

biasanya tercantum dalam label pestisida (Sudarmo 1988). Umumnya 

rekomendasi dosis dalam kemasan pestisida adalah dosis produk. Hal 

tersebut untuk memudahkan petani menggunakannya. 

Dosis merupakan kadar dari sesuatu yang dapat mempengaruhi suatu 

organisme secara biologis.  Semakin besar kadar suatu bahan, maka akan 

semakin besar pula dosisnya.  Dosis pestisida merupakan jumlah pestisida 

yang diaplikasikan untuk mengendalikan OPT pada setiap luas bidang 

sasaran. Dosis (dosage), adalah banyaknya (volume) racun (bahan aktif, 

walaupun dalam praktek yang dimaksud adalah product formulation yang 



MODUL PRAKTIKUM PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI Page 19 
 

diaplikasikan pad a suatu satuan luas atau volume, misalnya: 1 liter I ha 

luasan, 100 cc I m3 kayu dst. 

Dosis pestisida untuk suatu keperluan biasanya tetap, walaupun 

konsentrasi dapat berubah-ubah. Atau dosis adalah banyaknya racun 

(biasanya dinyatakan dalam berat, mg) yang diperlukan untuk masuk dalam 

tubuh organisme dan dapat mematikannya, misalnya lethal dose (LD) 

dinyatakan dalam mg/kg (mg bah an aktif per kg berat tubuh organisme 

sasaran). Konsentrasi, adalah perbandingan (persentase, precentage) antara 

bahan aktif dengan bahan pengencer, pelarut dan/atau pembawa. 

Perbandingan (persentase) antara bahan aktif dg bahan pengencer/pelarut. 

Konsentrasi merupakan jumlah pestisida yg dicampurkan dlm satu liter air 

(atau bahan pengencer lainnya) utk mengendalikan OPT tertentu. 

Konsentrasi dapat dinyatakan dalam ml/l, cc/l, gr/l, cth. kisaran 1,5 – 2 cc/l. 

Setiap hama atau patogen penyakit memiliki ketahanan yang 

berbedabeda sehingga dalam aplikasi pestisida, dosis dan konsentrasi yang 

digunakan akan berbeda beda pula. Penggunaan dosis yang tidak tepat 

misalnya kurang dari dosis anjuran (dosis sub fethal tidak akan mematikan 

OPT, namun ada kemungkinan OPT akan membentuk sistem kekebalan 

terhadap jenis senyawa tersebut dan akan memicu terjadinya resistensi atau 

resurgensi. 

Perhitungan Kebutuhan Herbisida: 

Contoh soal 1: 

Untuk standar penyemprotan, 1 liter roundup untuk luas area .. (m2) 

Jawab: Dosis normal roundup adalah 4-6 l/ha. 

1 ha = 10.000 m2 

1 l = 1000 ml 
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Untuk dosis 4 l/ha = 4000 ml/10.000 m2 = 4 ml/ 10 m2 = 0.4 ml roundup. 

 

Contoh soal 2: 

Untuk mengendalikan ulat kubis pada pertanaman seluas 1 ha diperlukan 

0.9 kg b.a Sidazinon 60 EC dalam 600 liter larutan jadi per aplikasi. Maka 

hitunglah berapa: 

a. Dosis pestisida tsb untuk 1 kali aplikasi 

b. Konsentrasi formulasinya 

c. Konsentrasi bahan aktifnya 

d. Konsentrasi Sidazinon 60 EC dlm larutan jadi 

Jawab: dalam 1 ltr Sidazinon 60 EC tedapat 60/100 atau 0,6 kg b.a artinya jika 

diperlukan b.a sebanyak 0,9 kg, maka 

a. Dosis Sidazinon 60 EC yang diperlukan sebanyak: 0.9/0.6 x 1 liter = 1.5 

liter sidazinon 60 EC 

b. Konsentrasi formulasi = 1500 ml sidazinon  = 2.5 ml/lite r= 600 liter air 

c. Konsentrasi bahan aktif = 2.5/1000 x 60 % = 0.15 % 

d. Konsentrasi pestisida = 2.5 / 1000 x 100% = 0.25% 

 

2.3 Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum adalah pestisida 

jenis insektisida dan herbisida dengan formulasi yang berbeda, air, baker 

glass, batang pengaduk, timbangan analitik dan spatula. 

2.4 Prosedur Kerja 

1. Bahan dan alat dipersiapkan 
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2. Dibuat kebutuhan pestida sebanyak 100 ml berdasarkan ketentuan 

dari konsentrasi dan dosis yang dianjurkan pada informasi umum 

pestisida. 

2.5. Analisis Data dan Pelaporan 
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3. PEMBUATAN PESTISIDA  

3.1 Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu membuat bahan pestisida yang berasal dari tumbuhan (pestisida 

nabati), membuat fungisida bubur bordo (BB) dan bubur California, dan 

membuat pestisida hayati (biopestisida) asal mikroba jamur. 

3.2. Landasan Teori 

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik 

(mikroba) dan virus yang digunakan untuk membunuh dan atau 

menghambat perkembangan jasad atau organisme pengganggu tanaman 

(OPT). Berdasarkan pengertian di atas setidaknya ada 3 jenis pestisida yang 

digunakan untuk pengendalian OPT, yaitu pestisida sintesis (synthetic 

pesticides), pestisida nabati (botanical pesticides) dan pestisida hayati atau 

biopestisida (biological pesticides). 

Pestisida sintesis dihasilkan melalui proses kimia tertentu untuk 

menghasilkan bahan aktif atau active ingridient. Bahan aktif ini merupakan 

senjata utama dalam mematikan atau menghambat pertumbuhan sasaran 

(OPT). Pestisida sintesis yang diperdagangkan atau digunakan adalah 

pestisida yang sudah diformulasikan dengan adanya bahan tambahan yang 

disebut bahan pembawa atau pengisi dan bahan lainnya seperti bahan perata 

dan perekat serta pembau dan pewarna. Pestisida sintesis juga dapat 

dihasilkan dengan cara mencampurkan bahan kimia tertentu. Bubur Bordo 

merupakan fungisida yang dibuat dari terusi dan kapur tohor. Fungisida ini 

sudah lama digunakan beberapa abad yang lalu. 

Insektisida botani merupakan insektisida berbahan aktif tumbuhan 

yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan dan perkembangan 
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serangga, penghalang kegiatan makan serangga (antifeedant), penolak 

kehadiran serangga (repellent), pemandul serangga (sterillant) (Lynn et al. 

2010) dan menganggu fisiologi serangga (Bernard et al. 1995; Lina et al. 2015). 

Menurut El-Weikel (2013) insektisida botani merupakan salah satu bentuk 

mekanisme pertahanan tanaman dari serangan herbivora dan patogen karena 

bahan metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya. Insektisida botani 

memiliki kelebihan, yaitu bersifat ramah lingkungan, relatif aman terhadap 

serangga musuh alami, komponen ekstrak bersifat sinergis, tidak mudah 

terjadi resistensi hama dan dapat dipadukan dengan komponen 

pengendalian hama terpadu lainnya (BPTP Kalteng, 2011; Dadang dan 

Prijono, 2008). 

 

 

Gambar 4. Pestsida sintetik yang sudah  dikomersilkan di lapangan. 

 

Menurut FAO (1988) dan US EPA (2002), pestisida nabati dimasukkan 

ke dalam kelompok pestisida biokimia karena mengandung biotoksin 

Pestisida botani dihasilkan melalui kegiatan ekstraksi bagian-bagian tanaman 

yang memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder. Senyawa tersebut 

bersifat membunuh atau menghambat organisme pengganggu tanaman, baik 

serangga hama maupun mikroba patogen penyebab penyakit tanaman. Pada 
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saat ini kegiatan ekstraksi bukan hanya menggunakan air, tetapi zat pelarut 

organik seperti etanol, eter dan heksan. 

Pestisida nabati berdasarkan daya kerjanya akan berkerja sebagai: 

Racun syaraf (cth. piretrin dari bungapiretrum, nikotin dari tembakau, 

pipersida dari Piperaceae), racun respirasi (cth. otenon dari akar tuba dan 

skuamosin dari biji srikaya), penghambat fungsi hormon serangga (IGR) 

(cth. azadirahtin dari biji mimba), zat penghambat makan (antifeedant) (cth. 

salanin dari mimba, limonin dari kulit jeruk, zat pengusir (Repellent) (cth. 

senyawa terpenoid dari Asteraceae), zat pemikat (cth. metil eugenol dari 

selasih), zat pemandul (cth. β-asaron dari jeringau). 

Di Indonesia, sangat banyak jenis tumbuhan penghasil pestisida 

nabati, dan diperkirakan ada sekitar 2400 jenis tanaman yang termasuk ke 

dalam 235 famili (Kardinan, 1999). Menurut Morallo-Rijesus (1986) dalam 

Sastrosiswojo (2002), jenis tanaman dari famili Asteraceae, Fabaceae dan 

Euphorbiaceae, dilaporkan paling banyak mengandung bahan insektisida 

nabati. Beberapa tanaman umum digunakan sebagai sumber pestisida nabati: 

nimba (Azadirachta indica), maja (Aegle marmelos), tuba (Derris eliptica), 

lengkuas (Alpinia galanga), temu-temuan (Curcuma spp) bawang putih (Allium 

sativum), sereh (Andropogon nardus) dan lain-lain. Neemix merupakan ramuan 

beberapa tanaman (daun nimba, umbi lengkuas dan daun sereh) digunakan 

untuk mengendalikan hama dan patogen penyebab penyakit tanaman 

sekaligus. 
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Gambar 5. Bahan – bahan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

 pestisida nabati. 

 

Beberapa keuntungan/kelebihan penggunaan pestisida nabati 

dibandingkan dengan pestisida konvensional (Gerrits dan Van Latum, 1988) 

dalam Sastrosiswojo, 2002) adalah a. Mempunyai sifat cara kerja (mode of 
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action) yang unik, yaitu tidak meracuni (non toksik); mudah terurai di alam 

sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan 

hewan peliharaan karena residunya mudah hilang; penggunaannya dalam 

jumlah (dosis) yang kecil atau rendah, mudah diperoleh di alam, contohnya 

di Indonesia sangat banyak jenis tumbuhan penghasi pestisida nabati, dan 

cara pembuatannya relatif mudah dan secara sosial-ekonomi penggunaannya 

menguntungkan bagi petani kecil di negara-negara berkembang. 

Pestisida hayati (biopesticides) merupakan pestisida yang bahan 

aktifnya berasal dari bahan hayati seperti MO yang digunakan untuk 

mengendalikan OPT. Pestisida hayati dihasilkan melalui kegiatan eksplorasi 

dan perbanyakan mikroba antagonis atau entomopatogen serta 

memformulasikan mikroba tersebut untuk digunakan di lapangan. 

Antagonis yaitu yaitu mahluk hidup mikroskopik yang dapat menimbulkan 

pengaruh yang tidak menguntungkan bagi mahluk hidup lain melalui 

parasitasi, sekresi antibiotik, kerusakan fisik, dan bentuk-bentuk 

penghambatan lain seperti persaingan untuk memperoleh hara dan ruang 

tumbuh. Entomopatogen merupakan yaitu mahluk hidup mikroskopik yang 

hidup secara parasit di dalam atau di permukaan tubuh serangga dan pada 

akhirnya menyebabkan kematian serangga yang diserangnya. 

 Banyak jenis mikroba antagonis telah dimanfaatkan sebagai agens 

pengendali patogen penyebab penyakit tanaman, antara lain Gliocladium sp, 

Trichoderma spp, Bacillus sp, dan Pseudomonas fluorescens. Mikroba 

entomopatogen merupakan mikroba yang dmanfaatkan untuk 

mengendalikan serangga dengan menyebabkan penyakita terhadap pada 

serangga. Banyak jenis mikroba entomopatogen telah dimanfaatkan untuk 

mengendalikan serangga hama, antara lain Beauveria bassiana, Metarhizium 
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anisopliae, Bacillus thuringiensis, Steinernema feltiae, dan NPV (nuclear 

polyhydrosis virus). 

  

 

 

 

Terdapat beberapa keunggulan dalam biopestisida dalam 

mengendalikan pathogen tanaman atau serangga hama. Keunggulannya 

antara lain mudah dibuat dengan harga yang relative murah, aman terhadap 

lingkungan, tidak menimbulkan residu, tidak menimbulkan resistensi serta 

Gambar 6. Gejala serangga terinfeksi mkroba entomopatogen 
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aman dan sehat bagi manusia dan lingkungan sekitar. Sedangkan kelemahan 

pemanfaatan biopestisida adalah daya kerjanya relative lambat, tidak dapat 

membunuh secara langsung, tidak tahan lama dan  harus diaplikasikan 

secara berulang-ulang. 

 

 

Gambar 7.  Agen pengendalian hayati (A. cendawan Beauveria bassiana dan B. 

 bakteri Bacillus thuringiensis) yang berperan sebagai agen antagonis 

 dan entomopatogen. 

 

Metil eugenol adalah senyawa kimia yang bersifat attraktan atau 

sebagai penarik serangga terutama terhadap lalat buah. Attraktan ini tidak 

meninggalkan residu pada buah dan mudah diaplikasikan pada lahan yang 

luas. Karena bersifat volatil (menguap), daya jangkaunya atau radiusnya 

cukup jauh, mencapai ratusan meter, bahkan ribuan meter, bergantung pada 

arah angin. Daya tangkap attraktan bervariasi, bergantung pada lokasi, 

cuaca, komoditas dan keadaan buah di lapangan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan metil eugenol dapat menurunkan intensitas 

serangan lalat buah pada mangga sebesar 39-59%. 

Metil eugenol di alam terdapat pada beberapa jenis tumbuhan antara 

lain daun Melaleuca (Melaleuca bracteata) dan Selasih (Ocimum spp). Selasih 

dan Melaleuca dapat menghasilkan minyak atsiri yang mengandung metil 
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eugenol melalui proses penyulingan. Minyak atsiri dari daun Melaleuca 

mengandung metil eugenol sekitar 80% sedangkan dari selasih 63%. 

Penggunaan metil eugenol merupakan cara pengendalian yang ramah 

lingkungan dan telah terbukti efektif. Attraktan dapat digunakan untuk 

mengendalikan hama lalat buah dalam tiga cara yaitu : (1) Mendeteksi atau 

memonitor populasi lalat buah, (2) menarik lalat buah untuk kemudian 

dibunuh dengan perangkap, dan (3) mengacaukan lalat buah dalam 

perkawinan, berkumpul dan cara makan. 

 

Gambar 8. Serangga yang terjebak dalam botol yang berisi senyawa 

Metil Eugenol 

 

 

3.3 Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari terusi/prusi (CuSO4), kapur 

tohor, belerang, sabun/deterjen, isololat jamur Trichoderma dan Metarrhizium, 

jagung pecah, kantung plastik PE ukuran 17x10 cm, air, buah sirih hutan 

(Piper aduncum), larva Spodoptera litura, tanaman brokoli (Brassica oleracae L.), 

benih brokoli, tanah, pupuk kandang, pupuk NPK, pelarut etil asetat, madu, 

akuades, Tween 80, Agristik, kertas saring whatman No. 41, kertas saring 

biasa, kapas, kain kasa, tisu, aluminium foil, karet gelang, plastik, alat tulis 

dan alat dokumentasi. 
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Peralatan yang digunakan terdiri dari sarung tangan karet, masker, 

timbangan, lumpang, alu, ember, kain saringan, botol air kemasan (1,5 liter), 

kayu becker glass (500 dan 1000 mL), autoklaf, lampu spirtus, kompor gas, 

steples, rotary evaporator, magnetic stirrer, timbangan analitik, blender, 

mikropipet, Zetasizer Nano ZS Malvern, pengayak berkawat kasa berjalin 0,5 

mm, labu volumetri (25 ml, 50 ml, dan 100 ml), gelas ukur 100 ml, cawan 

petri (diameter 9 cm), pipet ukur (0,5 ml, 1 ml, 5 ml, dan 10 ml), bolt, botol 

film, botol ekstrak, botol formulasi, spatula, labu erlenmeyer, corong kaca 

(diameter 5 cm dan 9 cm), labu uap, labu didih, kuas kecil, gelas ukur, 

kurungan serangga (75 cm x 75 cm), kotak riringan plastik (34 cm x 26 cm x 7 

cm) dan polybag (ukuran 5 kg).  

3.4 Prosedur Kerja 

Pembuatan Pestisida Nabati/Botani  

1. Bahan baku insektisida botani adalah buah P. aduncum. 

2. Kriteria pengambilan buah yaitu buah-buah yang seragam dengan 

ciri-ciri berwarna hijau, ukuran berkisar antara 10 – 13 cm dan 

bertekstur agak keras. 

3. Buah P. aduncum dipotong dengan ukuran 1 cm dan diletakkan diatas 

nampan bambu berdiameter 60 cm yang sudah dialasi kertas. 

4. Buah dibiarkan kering udara tanpa terkena sinar matahari secara 

langsung selama 3 minggu. Pengeringan diamati setiap hari dan 

dilakukan pemberaian (dibolak balik) agar kering secara merata 

sampai kadar air pada buah hilang. 

5. Setelah kering, potongan-potongan buah tersebut diblender hingga 

halus dan diayak menggunakan ayakan berdiamaeter 0,5 mm hingga 

diperoleh bentuk serbuk. 



MODUL PRAKTIKUM PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI Page 31 
 

6. Ekstraksi P. aduncum dilakukan dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut etil asetat. 

7. Serbuk buah P. aduncum ditimbang sebanyak 50 g lalu dimasukkan ke 

dalam labu erlenmeyer dan direndam dalam 500 ml pelarut etil asetat 

selama 2 x 24 jam. 

8. Cairan ekstrak disaring menggunakan corong kaca (diamater 9 cm) 

yang dialas kertas saring biasa dan ditampung dalam labu erlenmeyer. 

9. Hasil saringan pertama disaring lagi menggunakan corong kaca 

(diameter 5 cm) yang dialas kertas saring whatman No. 41 dan 

ditampung dalam labu uap. 

10. Hasil saringan kedua diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 

̊C dan tekanan 240 mbar. 

11. Etil asetat yang diperoleh dari penguapan digunakan untuk 

merendam ulang ampas ekstrak tanaman hingga 3x perendaman (2 

perendaman selanjutnya selama 1 x 24 jam).  

12. Ekstrak P. aduncum yang diperoleh dalam labu berupa bahan 

semipadat (kental) berwarna coklat. 

13. Ekstrak tersebut dibiarkan didalam labu dengan mulut labu ditutup 

kain kasa selama 3 hari sampai bau etil asetat hilang. 

14. Setelah itu ekstrak dipindahkan ke botol penyimpanan dan ditutup 

dengan aluminium foil dan diberi plastik. 

15. Ekstrak disimpan didalam lemari pendingin dengan suhu 4 ̊C sampai 

digunakan untuk pengujian. 

 

Pembuatan Biopestisida 

1. Cuci jagung pecah sampai bersih. 

2. Masukkan jagung tersebut ke dalam kantung plastik PE setengah 

bagiannya. 
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3. Lipatkan plastik dan masukkan bungkusan jagung itu ke dalam 

autoklaf. Lakukan sterilisasi. Setelah 30 menit atau lebih, atau ditandai 

dengan keluarnya bunyi dari peluit autoklaf, matikan autoclave. 

Angkat jagung yang telah masak dan dinginkan selama sekitar satu 

jam. 

4. Buka bibit jamur Trichoderma dan Metarrhizium. Tularkan bibit jamur 

tersebut ke media jagung yang sudah masak, menggunakan spatula 

atau cara lain. Cara tersebut adalah melubangi kantung bibit jamur, 

dan menularkan bibit jamur ke dalam media jagung yang sudah 

disterilisasi. 

5. Tutup kantung plastik dengan steples. Simpan media yang sudah 

ditanami pada tempat yang hangat di dalam lemari. 

6. Amati hasil kerja anda. Catat jika ada kontaminasi dan identifikasi 

jenis jamur yang menjadi kontaminan, melalui gambar foto) adat 

menanyakan ke dosen yang mengerti jenis jamur. 

 

3.5. Analisis Data dan Pelaporan 

Catat semua informasi kegiatan pembuatan pestisida. Buat laporan 

praktikum dengan menggunakan format umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL PRAKTIKUM PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI Page 33 
 

4. PENGUJIAN PESTISIDA  

4.1 Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu menyiapkan dan melakukan pengujian dan aplikasi pestisida 

terhadap serangga uji. Pestisida yang digunakan dalam praktikum adalah 

pestisida sintetik, biopestisida, pestisida nabati dan perangkap Metil 

Eugenol. Masing-masing jenis pestisida tersebut diaplikasikan terhadap 

serangga target yang menjadi hama. 

4.2. Landasan Teori 

Pestisida yang akan diperdagangkan di Indonesia terlebih harus 

didaftarkan ke Komisi Pestisida. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 

telah diuji efektivitasnya terhadap sasarannya. Penilaian daya racun atau 

toksisitas pestisida dapat dilakukan melalui beberapa pengujian. Oleh karena 

itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pengujian 

insektisida.  

Secara umum ada dua metode pengujian insektisida, yaitu cara kontak 

(residual effect) dan cara pemberian makan (dipping method). Racun Kontak 

bekerja dengan masuk ke dalam tubuh serangga sasaran lewat kulit 

(kutikula) dan di transportasikan ke bagian tubuh serangga tempat pestisida 

aktif bekerja. Racun kontak dapat diaplikasikan dengan cara penyemprotan 

hama target dengan dosis tertentu.  Contoh insektisida racun kontak 

misalnya yang berbahan aktif golongan piretroid (sipermetrin, deltametrin), 

klorpirifos, bpmc dan biopstida berbahan aktif jamur. 

Racun lambung merupakan racun yang berkerja pada lambung atau 

system pencernaan. Racun ini bekerja jika bagian tanaman yang telah 

disemprot dimakan oleh hama. Di lambung inilah kerja racun mulai bereaksi. 

Racun lambung ini biasanya berhubungan dengan racun pestisida sistemik. 
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Racun lambung, memiliki cara kerja yang tak langsung mengendalikan OPT, 

pestisida dengan racun lambung dapat berfungsi ketika sasaran memakan 

bagian tanaman yang telah terkontaminasi racun setelah disemprot. Bagian 

tanaman yang dimakan itu kemudian akan sampai di lambung sasaran dan 

bereaksi di sana. Contoh insektisida racun lambung misalnya yang berbahan 

aktif golongan Sipermetrin, Sidametrin, Siantraniliprol dan biopestisida 

berbahan aktif bakteri. 

Beberapa metoda pengujian pestisida terhadap hama target: 

1. Metode perlakuan setempat/lokal (topical application) 

  Metode perlakuan lokal merupakan cara umum yang sering 

digunakan dalam aplikasi  insektisida pada serangga uji. Pada cara ini 

insektisida dilarutkan dengan menggunakan pelarut  yang mudah menguap 

dan relatif tidak beracun seperti aseton, kemudian diberikan secara kontak 

pada bagian tertentu dari permukaan tubuh serangga uji. 

2. Metode celup 

  Metode celup dikhususkan untuk serangga-serangga yang memiliki 

intugumen yang mudah  rusak. Cara kerja metode tersebut adalah dengan 

mencelupkan serangga uji ke dalam larutan atau suspensi insektisida dalam 

waktu tertentu. 

3. Metode residu atau metode kontak 

  Cara kerja metode ini adalah dengan mengoleskan larutan insektisida 

secara merata pada  bagian permukaan wadah kemudian serangga dibiarkan 

berjalan-jalan atau berisitirahat pada tempat tersebut. 

4. Metode celup pada daun. 
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  Cara kerja metode ini adalah dengan mencelupkan pakan (daun) 

kemudian diberikan kepada hewan uji. Metode ini biasanya diperlakukan 

terhadap kelompok tungau dan stadia larva dari kelompok serangga. 

5. Metode fumigasi 

  Metode ini lebih dikhususkan pada serangga hama gudang. Cara 

kerjanya adalah suspense insektisida disemprot secara merata wadah atau 

tempat perlakuan selama beberapa menit, kemudian masukan serangga uji 

ke dalam wadah perlakuan tersebut 

Senyawa kimia yang bersifat attraktan atau sebagai penarik serangga 

dapat dimanfaatkan dalam pengendalian populas serangga hama. Attraktan 

dapat digunakan untuk mengendalikan hama dalam tiga cara yaitu: (1) 

mendeteksi atau memonitor populasi serangga hama, (2) menarik serangga 

hama untuk datang kemudian dibunuh dengan perangkap, dan (3) 

mengacaukan serangga hama dalam perkawinan, berkumpul dan cara 

makan. Aplikasi senyawa kimia ini dilakukan dengan meletakkan wadah 

jebakan yang sudah berisi attraktan di suatu areal pertanaman. Senyawa 

kimia attraktan akan menguap dan menarik serangga untuk datang dan 

memasuki jebakan. Contoh pestisida bersifat attraktan misalnya yang 

berbahan aktif Metil Eugenol, Cue lure dan Trimedlure. 

 

Tolok Ukur Toksisitas Insektisida 

Pestisida pada umumnya adalah biosida bersifat racun terhadap OPT 

tetapi juga bersifat racun terhadap manusia ternak, ikan dan organisme 

bukan sasaran lainnya, maka untuk menilai potensi bahaya pestisida 

terhadap manusia digunakan hewan mamalia umumnya tikus, kelinci dan 

anjing sebagai hewan percobaan dalam mengukur kemampuan daya racun 
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pestidida atau toksisitas. Toksisitas yang dinilai adalah racun akut, sub akut 

(jangka pendek) dan kronik ( jangka panjang). 

Toksisitas dinyatakan dalam LD50 (lethal dose) yaitu dosis yang 

mematikan 50% binatang uji yang dihitung dalam mg/kg berat badan. LD50 

dibedakan menjadi. LD50 oral dan dermal. LD50 oral adalah kematian yang 

terjadi bila binatang uji tersebut makan. LD50 dermal adalah kematian 

karena keracunan lewat kulit (Djojosumarto 2008).  

Dalam beberapa hal, dosis awal yang tepat yang dikenakan pada 

serangga uji tidak dapat ditentukan terlebih dahulu tetapi konsentrasi dalam 

media dapat ditentukan, sehingga toksisitas dinyatakan dalam LC50 (Lethal 

concentration). Contoh toksisitas insektisida terhadap larva nyamuk atau 

ikan umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi insektisida dalam air yang 

dapat mematikan 50% atau setengah dari populasi hewan uji yang 

diperlakukan selama waktu tertentu. Toksisitas insektisida juga sering 

dinyatakan sebagai LT50, artinya waktu yang diperlukan untuk mematikan 

50% populasi hewan uji pada dosis atau konsentrasi tertentu. 

Sementara dalam hal tertentu, persentase “knockdown” serangga uji 

merupakan kriteria lebih penting untuk menilai efesiensi insektisida daripada 

persentase kematian. Besaran tersebut biasanya dinyatakan dalam KD50, 

KT50, KC50 (knockdown dose, knockdown time, knockdown concentration). 

Pengujian bahan pemandul (chemosterilants) dinilai dari pengaruh bahan 

tersebut terhadap kesuburan dan keperidian sehingga digunakan dosis 

efektif (ED50) dan konsentrasi efektif (EC50) (Tarumingkeng 1992).  

4.3. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari insektisida sintetik, 

biopestid berbahan aktif jamur dan bakteri, pestisida nabati yang telah 
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dipersiapkan sebelumnya, senyawa kimia metil eugenol, serangga uji larva 

instar 2 Spodoptera frugiperda,  pakan daun jagung, dan air. 

Peralatan yang digunakan terdiri dari ATK, kalkulator, sarung tangan 

karet, masker, pipet, becker glass (250 ml), petri dish besar (15 cm), 

timbangan analitik, botol mineral 600 ml, tali, pancang dan pengaduk gelas. 

4.4. Prosedur Kerja 

Pengujian insektisida sintesis sebagai racum perut dengan metoda celup 

daun.  

a. Siapkan larutan jadi insektisida formulasi EC 5 macam konsentrasi 

(0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 persen) dan air bersih masing-masing 

sebanyak 100 mL.  

b. Siapkan pakan daun kubis sebanyak 10 gram, sebanyak 6 unit.  

c. Celupkan daun kubis tersebut ke dalam masing-masing larutan 

insektisida dan air bersih beberapa detik.  

d. Masukkan daun kubis tersebut pada cawan pertri dish besar yang 

sebelumnya telah dilapisi kertas saring dan kemudian kering 

anginkan.  

e. Masukkan S. frigiperda sebanyak 10 ekor yang telah dipuasakan (1 jam) 

ke dalam petri dish tersebut.  

f. Ganti dan tambahkan daun kubis secukupnya jika pakan yang 

diberikan habis.  

g. Catat jumlah kematian serangga 2hsa selama 7 hari serta gejala 

kematian dari serangga uji. 

h. Hitung efektivitas insektisida pada setiap konsentrasi, dengan 

menggunakan formula Abbot.  

 

E =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑘

100 − 𝑃𝑘
× 100% 

E= efektivitas  
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Pt = tingkat kematian teramati (%)  

Pk = tingkat kematian kontrol  

 

Pengujian insektisida botani sebagai racum perut dengan metoda celup 

daun.  

1. Pengujian P.aduncum dilakukan terhadap larva S. frugiperda instar 2, 

pada taraf konsentrasi 1%, 0,5%, 0,1% dan 0,0% (kontrol), setiap 

perlakuan terdiri atas 3 ulangan sehingga terdapat 12 satuan 

percobaan. 

2. P. aduncum diuji dengan cara setiap konsentrasi dilarutkan ke dalam 

akuades (v/v). 

3. Selanjutnya, daun brokoli segar bebas pestisida dipotong dengan 

ukuran 4 cm x 4 cm dan dicelupkan satu persatu pada sediaan 

pestisida nabati dan dibolak-balik sampai seluruh permukaan daun 

basah merata, kemudian dikering udarakan. 

4. Setelah daun mulai kering, daun diletakkan dalam cawan petri yang 

telah dialasi tisu dan dimasukkan larva S. frugiperda instar II sebanyak 

10 ekor larva/petri. 

5. Pemberian pakan daun perlakuan dilakukan selama 2 x 24 jam, 

selanjutnya larva diberi pakan daun tanpa perlakuan hingga mencapai 

instar VI. 

6. Daun kontrol dicelup dalam larutan kontrol yang sesuai. 

7. Jumlah larva yang mati diamati dan dicatat setiap harinya. 

8. Larva yang bertahan hidup dicatat perkembangannya sampai instar 

VI, metoda ini disebut metode celup daun (Abizar dan Prijono, 2010). 

9. Mortalitas larva diamati setiap hari pada jam yang sama setiap waktu 

aplikasi selama 1 – 2 minggu sampai seluruh larva mati atau mencapai 
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instar VI serta gejala kematian dari serangga uji.. Pengamatan 

mortalitas larva dicatat dan dihitung menggunakan rumus:  

 

𝑀 = 𝑛𝑁× 100%  

  

Keterangan:  

  M: Mortalitas larva (%)  

  n: Jumlah larva yang mati  

  N: Jumlah larva yang diperlakukan (15 ekor) 

 

Pengujian bioinsektisida sebagai racun kontak dengan metoda semprot.  

1. Pengujian biopestisida dilakukan terhadap larva S. frugiperda instar 2 

menggunakan jamur Beauveria bassiana dengan taraf konsentrasi 106, 

setiap perlakuan terdiri atas 3 ulangan sehingga terdapat 12 satuan 

percobaan. 

2. Perlakuan berupa penyemprotan suspensi konidia cendawan Beauveria 

bassiana 

3. Suspensi konidia B. bassiana didapatkan dengan melakukan 

pengenceran berseri menggunakan akuadest steril hingga 103. 

4. Jumlah konidia dihitung mennggunakan Hymocitometer 

5. Susoensi siap diujikan dengan cara disemprotkan menggunakan 

sprayer pada serangga uji. 

6. Variabel pengamatan adalah mortalitas larva, gejala infeksi pada larva 

7. Mortalitas larva diamati setiap hari pada jam yang sama setiap waktu 

aplikasi selama 1 – 2 minggu sampai seluruh larva mati atau mencapai 

instar VI. Pengamatan mortalitas larva dicatat dan dihitung 

menggunakan rumus:  

 



MODUL PRAKTIKUM PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI Page 40 
 

𝑀 = 𝑛/𝑁× 100%  

  

Keterangan:  

  M: Mortalitas larva (%)  

  n: Jumlah larva yang mati  

  N: Jumlah larva yang diperlakukan (15 ekor) 

 

Pengujian senyawa kimia Metil Eugenol sebagai Attraktan 

1. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum adalah pertanaman 

cabai keriting, camera, alat tulis, botol air mineral 1,5 liter yang 

dimodifikasikan (sebagai perangkap), kawat, kapas, jarum suntik, 

Methyl eugenol, plastik bening 

2. antraktan methyl eugenol yang di aplikasikan sebagai perangkap yang 

diletakkan pada 5 titik 4 titik pada bagian sudut dan 1 titik pada 

bagian tengah. 

3. Pengambilan sampel dilakukan pada umur tanam yang berbeda. Di 

lahan methyl eugenol sudah memasuki panen ke empat, lahan petani 

sudah memasuki panen ke tiga 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Metode pengambilan sampel secara irisan diagonal 

 

3.5. Analisis Data dan Pelaporan 

1. Pengamatan kematian serangga dilakukan dalam waktu  48 jam selama 7 hari. 
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2. Pengamatan dilakukan dengan melihat gejala  serangga terpapar pestisida dan 

mortalitas larva. Pengamatan dihentikan jika kematian seranggan sudah 

mencapai 100%. 

3. Tabulasikan data efektivitas insektisida dengan mencari nilai persentasi 

mortalitas, efektivitas, LC50 dan LD50, yakni konsentrasi atau dosis insektisida 

yang dapat menyebabkan kematian serangga uji sebanyak 50 persen, dengan 

menggunakan persamaan regresi. Data pengamatan ditransformsi dari 

persentase ke probit (Tabel). Selanjutnya buat laporan praktikum berdasarkan 

format yang ada. 

4. Untuk pestisida Metil Eugenol pelaporan dilakukan dengan mengamati jenis 

dan jumlah serangga yang berhasil ditangkap setiap harinya. 

 

 

Persamaan regresi : 

Y= a + bX 

 

Nilai b (kemiringan) dan a dapat diperoleh dengan cara menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 

b =
Σ𝑋𝑌 − 1/𝑛(Σ𝑋Σ𝑌)

Σ𝑋2 − 1/𝑛(Σ)2
  

𝑎 = 1/𝑛(Σ𝑌 − 𝑏Σ𝑋) 

 

dan dihitung menggunakan program terpakai Excel. 
 
Sebagai contoh kasus perhitungan: 
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Gambar 10. Uji toksisitas rotenon pada Macrosiphoniella sanbornii 
 
 

 

 
 
 
 

Gambar 11. Analisis probit pestisida 
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5. KALIBRASI ALAT APLIKASI PESTISIDA DAN PENGAMANAN 

TERHADAP PESTISIDA 

 

5.1. Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan kalibrasi alat semprot; menyiapkan larutan semprot, dan 

melakukan penyemprotan pestisida dengan benar serta melakukan 

pengamanan terhadap pestisida. 

5.2. Landasan Teori 

Cara aplikasi pestisida, antara lain: ditentukan berdasarkan oleh 

formulasi dan cara kerja dalam membunuh hama sasaran. Aplikasi 

dilapangan ada aplikasi formulasi pestisida tanpa menggunakan alat, namun 

ada juga yang memerlukan alat (alat penyemprot). 

Pestisida agar dapat membunuh hama sasaran harus bersinggungan 

(kontak) dengan hama sasaran baik kontak langsung maupun kontak 

residual atau tertelan. Agar hama sasaran terbunuh maka pestisida harus 

disemprotkan pada bagian permukaan tanaman yang terserang oleh hama 

(daun atau buah). Efektivitas penyemprotan akan tercapai apabila volume 

(takaran) larutan pestisida dapat secara merata menempel pada seluruh 

pertanaman. Volume aplikasi atau volum semprot merupakan jumlah larutan 

semprot (air + pestisida) perluas areal. Kisaran dari volum semprot 

tergantung kepada tanaman yang akan disemprot, misalnya adalah dalam 

satuan l/ha, l/pohon, menggunakan ph air yang netral, bersih dan tidak 

berlumpur.  

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 
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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. 

 Kalibrasi merupakan kunci untuk menyeragamkan setiap perlakuan 

herbisida. Jika dosis rekomendasi tidak diaplikasikan secara merata,karena 

cara aplikasi yang tidak benar, maka akan terjadi dua hal yang tidak 

diinginkan, yaitu: gulma tidak akan mampu dikendalikan di areal yang 

teralikasi herbisida dengan dosis yang lebih sedikit dari dosis rekomendasi 

dan gulma dan tanaman budidaya akan mati di areal yang teraplikasi 

herbisida dengan dosis lebih tinggi dari dosis rekomendasi. Untuk 

menghindari kesalahan tersebut serta untuk menjamin teknik aplikasi yang 

akurat, terlebih dahulu harus ditentukan areal penyemprotan yang aktual 

dengan memperhatikan jumlah herbisida yang diperlukan untuk areal 

perlakuan dan bagaimana larutan herbisida tersebut dapat diaplikasikan 

secara seragam pada areal perlakuan.  

Hal ini melibatkan pekerjaan kalibrasi dari alat semprot (sprayer) yang 

akan dipergunakan dan orang yang akan melakukan aplikasi (aplikator).Ada 

tiga faktor yang menentukan keberhasilan kalibrasi, yaitu ukuran lubang 

nozel (nozel curah), tekanan dalam tangki alat semprot, dan kecepatan 

berjalan ( ke depan) aplikator. Ketiga faktor tersebut harus diatur sedemikian 

rupa sehingga diperoleh suatu volume larutan herbisida tertentu yang dapat 

dilepaskan melalui lubang nozel pada setiap waktu yang dikehendaki. 

Kalibrasi merupakan hal yang harus dilakukan ketika seorang akan 

melakukan pengendalian terhadap OPT menggunakan alat semprot. Karena 

pada setiap alat semprot memilikiperbedaan volume yang keluar. Selain itu 
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faktor manusia juga dapat menyebabkan perubahan tersebut. Alat semprot 

yang menyebabkan perubahan adalah dari nozel, yang kemudian akan 

menyebabkan volume curah yang keluar, dan nozel menyebabkan perbedaan 

lebar gawang. Faktor dari manusia (penyemprot) yang menyebabkan 

perubahan adalah kecepatan jalan, karena setiap orang memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda, kemudian lebar gawang dan tekanan. Oleh karena itu 

kalibrasi diperlukan karena pertimbangan hal tersebut, dengan kalibrasi 

maka akan didapatkan volume air per hektar. 

Sebagai contoh, kita menyemprotkan air pada lahan seluas 100 m2 yang 

ditanam 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 1.000 x 2 = 20 liter. 

Macam-macam volume aplikasi: 

a. Volume tinggi, menggunakan air lebih dari 150 l/ha, paling banyak 

dilakukan petani, alat yang umum digunakan umumnya adalah 

sprayer (Gambar 5) 
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Gambar 12. Alat semprot pestisida dengan volume tinggi 

 

 

b. Volume rendah, menggunakan air 20-150 l/ha, alat yang umum 

digunakan umumnya adalah pesawat udara (Gambar 6) 

 

 



MODUL PRAKTIKUM PESTISIDA DAN TEKNIK APLIKASI Page 47 
 

 

 

 

Gambar 13. Alat semprot pestisida dengan volume rendah 

 

c. Volume ultra rendah, dengan volume antara 1-5 l/ha, menggunakan 

pesawat udara untuk penyemprotan perkebunan yang susah 

mendapakan air (Gambar 6). 
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Gambar 14. Alat semprot pestisida dengan volume rendah 

 

 

 

Kalibrasi alat pestisida merupakan cara mengukur banyaknya larutan 

semprot yang dikeluarkan oleh alat semprot (sprayer), sehingga dapat 

diketahui seberapa banyak larutan semprot yang disemprotkan pada setiap 
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satuan lahan. Kalibrasi merupakan kunci untuk menyeragamkan setiap 

perlakuan pestisida, misalnya herbisida. Sebelum melakukan kalibrasi alat, 

hal penting yang harus dipahami adalah tentang alat semprot yang 

digunakan beserta bagian-bagiannya. 

Komponen-komponen sprayer (Gambar 7):  

1. Tangki, untuk wadah larutan semprot wadahnya berukuran 5-17 liter 

2. Pompa,  berfungsi untuk menekan/ menyedot larutan semprot, dapat 

digerakkan secara manual atau dengan mesin 

3. Tangkai semprot 

4. Slang, yang menghubungkan tangki dan tangkai semprot 

5. Nozzle/cerat/spuyer, berfungsi memecah larutan semprot menjadi 

droplet 

6. Manometer, yaitu utk mengetahui tekanan udara dalam tangki atau 

tekanan pompa 

7. Saringan, yaitu untuk menyaring kotoran supaya jangan masuk 

kedalam tangki 

 

 

Gambar 15. Alat semprot sprayer 
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Jenis-jenis nozzle (Gambar 8): 

1. Nozzle dengan pola semprotan berbentuk kerucut, menghasilkan 

ukuran butiran semprot yang lebih halus sehingga penetrasinya ke 

dalam daun lebih baik. 

2. Nozzle dengan pola semprotan berbentuk kipas, menghasilkan 

butiran semprot yang lebih besar dibandingkan bentuk kerucut,yakni 

sedang hingga agak kasar, mempunyai pola semprotan bentuk cerutu 

dan merata 

3. Nozzle tipe senapan, menghasilkan droplet dari halus hingga kasar, 

digunakan untuk menyemprot pohon dan sayuran 

 

 

 

 

Gambar 16. Jenis-jenis nozzle 
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Tipe-tipe nozzle: 

1. Cone Nozzle 

 

Gambar 17. Bentuk, luas jangkauan dan distribusi nozzle tipe cone 

2. Flat Fan Nozzle 

 

Gambar 18. Bentuk, luas jangkauan dan distribusi nozzle tipe flat fan 
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3. Deflection Nozzle 

 

Gambar 19. Bentuk, luas jangkauan dan distribusi nozzle tipe deflection 

 

 

 

Gambar 20. Pola distribusi yang dihasilkan dari tipe nozzle yang berbeda 
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Untuk memperoleh hasil aplikasi yang optimal, maka alat aplikasi pestisida 

harus dikalibrasi agar dosis yang kita capai sesuai dengan anjuran. Langkah-

langkah kalibrasi alat aplikasi Pestisida (cair), sebagai berikut: 

a. Menyiapkan alat aplikasi dalam kondisi baik ember berukuran 

sedang, gelas ukur 100 ml atau   500 ml, stop watch, air, tali rapia, 

dan meteran. 

b. Memasukan air kedalam tangki ± ¾ dari kapasitas tangki. Kemudian, 

setelah tangki tertutup, alat aplikasi diberi tekanan atau dipompa 

sampai mencapai tekanan yang dianjurkan. 

c. Selanjutnya air dari dalam tangki, disemprotkan ke dalam ember 

(hindari agar air jangan sampai  ada yang keluar dari ember) selama 

beberapa menit. Lalu air dari ember ditakar dengan gelas ukur. 

Dengan demikian diketahui waktu yang diperlukan untuk 

mengeluarkan cairan/ droplet dalam volume yang sudah terukur. 

d. Untuk mengatur kecepatan jalan pada saat aplikasi pestisida di 

lapangan dihitung dengan menggunakan data tersebut di atas (misal 

volume cair yang terukur 10 liter dalam waktu 10 menit), maka waktu 

aplikasi yang diperlukan perhektar (misal volume larutan yang 

diperlukan  adalah volume tinggi sekitar 500 liter/ hektar atau 

disebut volume tinggi) adalah : 500/10X10 menit = 500 menit. Dengan 

demikian luas area yang dapat disemprot per menit adalah: 

10.000/500 =20 m² /menit. Hal ini dapat dipraktekkan dengan 

membuat suatu area yang terukur (misal 4 m X 5 m) dan dibatasi 

dengan tali rapia, lalu dilaksanakan penyemprotan berulang-ulang 

sampai diperoleh kecepatan berjalan untuk aplikasi seluas 20 m², 

menghabiskan 1 (satu) liter dalam waktu 1 (satu) menit. 
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Rumus Kalibrasi (untuk penyemprotan menyeluruh) 

 

Ket: 

C: Curah (flow rate) (liter/menit) 

G: Lebar gawang (swath width) (meter) 

V: Volume semprot (spray volume) (liter/hektar) 

K: Kecepatan penyemprotan (spraying speed) (meter/menit) 

 

Contoh perhitungan kalibrasi alat: 

Contoh 1. Untuk menyemprot kubis dengan nosel yang angka curahnya, 

1.75L/menit, kecepatan penyemprotan 30 meter/menit dan lebar gawang 

terukur 1.5 meter. Berapa volume aplikasi yang dibutuhkan untuk 

menyemprot 1 ha lahan. 

Jawab: 

 V = 10.000C/G.K 

 V = 10.000 x 1.75 / 1.5 x 30 

 V = 17500/45 

 V = 388.89 L/ha 

 

Contoh 2. Jika ingin menyemprot tanaman kentang dengan volume aplikasi 

600 L/ha menggunakan power spayer dengan jangkauan semprot 8 meter 

dan kecepatan penyemprotan 60 m/menit. Berapa curah yang dikeluarkan 

oleh nosel yang digunakan. 

Jawab: 
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C = G.K.V/10.000 

C = 8 x 60 x 600/10.000 

C = 288000/10.000 

C = 28.8 L/menit 

 

Keamanan terhadap manusia khususnya pada petugas penyemprot 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Petugas 

penyemprot harus dilengkapi dengan celana panjang, baju lengan panjang, 

topi atau penutup kepala, masker, sarung tangan, dan kaca mata khusus 

serta memahami waktu penyemprotan yang efektif, gejala keracunan akibat 

paparan pestisida serta pertolongan pertama saat keracunan pestisida. 

Untuk menekan resiko maka diperlukan: 

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pestisida 

disebar luaskan 

2. Pendidikan dan latihan, SLPHT serta penyuluh 

3. Peringatan bahaya selalu dimuat dlm brosur 

4. Penyimpanan pestisida pada tempat khusus 

5. Tempat kerja, harus bersih,terang dan berventilasi baik 

6. Kondisi kesehatan pengguna, sehat dan tidak lapar 

7. Pakaian pelindung sejak mencampur sampai membersihkan alat 

semprot 

Pertolongan pertama pada keracunan pestisida: 

Gejala umum keracunan adalah lesu dan cepat lelah, sakit kepala, 

pusing, pandangan kabur, perut mual, muntah-muntah, otot terasa 

pegal,badan terasa gemetar, kejang-kejang, mengeluarkan air liur secara 

berlebihan, kesulitan bernapas, mata terasa gatal/terbakar, iritasi kulit, pupil 

mata menyempit, diare dan pingsan. Untuk setiap keracunan yang terjadi 
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akibat penggunaan pestisida, akan memerlukan tindakan pertolongan yang 

berbeda juga. Tindakan pertolongan bagi yang keracunan pestisida 

diantaranya: 

1. Pertolongan Pada Pestisida Tertelan 

a. Cari informasi jenis pestisidanya 

b. Lakukan pemuntahan, apabila penderita dalam keadaan sadar, jika 

tidak sadar longgarkan pakaiannya, jika napas terhenti berikan 

napas buatan 

c. Setelah muntah berikan norit (3 sendok makan dalam 1 gelas air) 

sesering mungkin 

d. Bawa segera ke dokter 

2. Pertolongan Pada Pestisida Kena Kulit 

a. Buka pakaian kerja segera mandi dengan sabun dan air yang 

banyak 

b. Keringkan tubuh dengan handuk yang kering dan bersih 

c. Segera ke dokter 

d. Pakaian kerja yang terkontaminasi dibakar karena sulit 

dibersihkan secara tuntas 

3. Pestisida Mengenai Mata 

a. Buka mata dan cuci dengan air bersih yang mengalir selama 15 

menit 

b. Tutup mata dengan kain yang bersih 

c. Segera ke dokter 
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Gambar 21. Pakaian keamanan selama selama pengaplikasian pestisida 

 

     

 

Gambar 22. Perlindungan wajah selama pengaplikasian pestisida. 

 

 

Tabel 3. Klasifikasi tingkat bahaya pestisida menurut WHO 

 Kelas bahaya LD50 utk tikus n(mg/kg berat badan) 

Melalui mulut (oral) Melalui kulit (dermal) 

padat cair padat cair 

IA Sangat <5 <20   
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 berbahaya  20-200 
200-2000 
<2000 
 

IB Berbahaya 5-50    

II 
 

Cukup 
berbahaya 

50-500 
 

   

III Agak berbahaya <500    

 

5.3. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari herbisida kontak (parakuat) 

dan air. Peralatan yang digunakan terdiri dari ATK, sarung tangan karet, 

masker, APD, becker glass (1 liter), sendok makan, stopwatch, meteran, 

ember, dan semprotan punggung. 

5.4. Prosedur Kerja 

Kalibrasi Alat Semprot Menurut Waktu  

a. Isilah tangki alat semprot dengan air bersih 5 liter. Pompa alat tersebut 

sampai mencapai tekanan maksimum. Angkat alat semprot di atas 

punggung anda.  

b. Buka keran, arahkan ujung nosel ke dalam ember dan semprotkan 

selama satu menit.  

c. Ukur jumlah air yang disemprotkan oleh alat semprot selama satu 

menit tersebut dengan alat ukur.  

d. Berapa menit yang dibutuhkan untuk menyemprotkan cairan satu 

tangki alat semprot (kapasitas 14 liter) jika kecepatan aliran sama 

dengan saat kalibrasi?  

e. Tentukan jumlah air yang digunakan jika kita menyemprot tanaman 

selama 1 jam, dengan selang waktu pengisian 5 menit. 
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Kalibrasi Alat Semprot Menurut Luas  

a. Isilah tangki alat semprot dengan air bersih 5 liter. Pompa alat tersebut 

sampai mencapai tekanan maksimum. Angkat alat semprot di atas 

punggung anda.  

b. Arahkan ujung nosel pada lahan yang berumput (bergulma) dan buka 

keran semprotkan. Berjalanlah lurus ke depan dengan kecepatan 

normal sejauh sekitar 5-6 meter. Kecepatanan normal ditandai dengan 

semua permukaan tertutupi (basah) oleh cairan semprot.  

c. Ukur lebar semprotan nosel (l) dan jarak tempuh penyemprotan (p). 

Hitung luas areal yang disemprot (A) dengan cara mengalikan lebar 

semprot dengan jarak tempuh penyemprotan (A=l x p).  

d. Hitung berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk menyemprot gulma 

seluas 800 m2. 

 

Aplikasi Herbisida dan Menghitung Kebutuhan Herbisida  

a. Gunakan alat pengaman (masker dan sarung karet) dengan benar.  

b. Isilah tangki alat semprot dengan air bersih 10 liter. Masukkan 

herbisida kontak ke dalam tangki. Aduk dengan cara menggoyangkan 

alat semprot. Herbisida umumnya akan cepat melarut sempurna.  

c. Pompa alat tersebut sampai mencapai tekanan maksimum. Angkat 

alat semprot di atas punggung anda. 

d. Arahkan ujung nosel pada lahan yang berumput (bergulma) dan buka 

keran semprotkan. Berjalanlah lurus ke depan dengan kecepatan 

normal sejauh sekitar 5-6 meter. Ganti personil oleh operator lain, dan 

seterusnya. 

e. Untuk mengendalikan (menyemprot) gulma seluas 20 hektar, 

dibutuhkan sebanyak 12000 liter air bersih. Berapa liter herbisida yang 

dibutuhkan untuk mengendalikan gulma tersebut jika diketahui 
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konsentrasi yang digunakan 0,2 persen atau 2 ml/L? Jika harga 

herbisida tersebut Rp 75.000 per liter, berapa dana yang dibutuhkan 

untuk pembelian herbisida. 

 

5.5. Analisis Data dan Pelaporan 

Jawab semua pertanyaan di atas. Buat laporan praktikum menurut 

format umum. Tuangkan jawaban pertanyan tersebut di dalam laporan anda. 
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6. HERBISIDA SELEKTIF DAN KONTAK 

6.1. Tujuan Praktikum 

Setelah melakukan kegiatan praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan aplikasi herbisida selektif dan kontakdi lapangan serta 

melakukan pengamatan terhadap gulma dari hasil aplikasi. 

6.2. Landasan Teori 

Herbisida  adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan 

pertanian untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman 

utama yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Lahan pertanian 

biasanya ditanami sejenis atau dua jenis tanaman pertanian. Namun, 

tumbuhan lain juga dapat tumbuh di lahan tersebut, karena kompetisi dalam 

mendapatkan hara di tanah, perolehan cahaya matahari, dan keluarnya 

substansi alelopatik, tumbuhan lain ini tidak diinginkan keberadaannya. 

Herbisida digunakan sebagai salah satu sarana pengendalian gulma. 

Berdasarkan jenisnya, herbisida dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

herbisida selektif (sistemik) dan herbisida kontak (nonsistemik). Herbisida 

selektif adalah herbisida yang bersifat beracun untuk gulma tertentu, 

membunuh gulma target tertentu sementara meninggalkan yang bukan 

target. Herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma rumput 

dalam kebanyakan herbisida selektif. Contoh herbisida ini yaitu ametrin, 

diuron, oksifluorfen, klomazon, karfentrazon, 2,4-D, ametrin, diuron dan 

oksifluorfen. 

Herbisida kontak mengendalikan gulma dengan cara mematikan 

bagian gulma yang terkena langsung dengan herbisida. Sifat herbisida ini 

tidak ditranslokasikan atau tidak dialirkan dalam tubuh gulma. Herbisida 

kontak bisa masuk  ke dalam jaringan gulma dan ditranslokasikan ke  bagian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gulma
https://id.wikipedia.org/wiki/Alelopati
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gulma lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida 

sistemik, yaitu Gulma harus dalam masa pertumbuhan aktif, Cuaca cerah 

waktu aplikasi, Tidak melakukan aplikasi menjelang hujan, Areal yang akan 

disemprot dalam kondisi kering, Menggunakan air bersih sebagai bahan 

pelarut. Contoh herbisida kontak yang bersifat selektif yaitu oksifluorfen, 

oksadiazon dan propanil. Sementara yang bersifat non selektif seperti 

parakuat dan glufosinat. 

6.3. Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah herbisida 

Janis selektif dan kontak, air, dan alat penyemprot herbisida di lapangan. 

6.4. Prosedur Kerja 

1. Lahan yang ditumbuhi gulma seluas 10 x 10 m dipersiapkan sebagai 

lahan pengujian 

2. Sebanyak masing-masing 10 L herbisida selektif dan kontak dibuat 

berdasarkan dosis dan konsentrasi yang telah dianjurkan. 

3. Dilakukan penyemprotan pada lahan percobaan maing-masingnya 5 x 

5 m untuk masing-masing jenis herbisida 

4. Aplikasi dilakukan pagi atau sore hari untuk menghindari terjadinya 

loss pesticide akibat factor cuaca. 

5. Pengamatan dilakukan selama satu minggu dengan melihat gejala 

kematian gulma setelah diaplikasikan dengan herbisida. 

 

6.5. Analisis Data dan Pelaporan 

Laporan dibuat berdasarkan gejala kematian gulma setelah 

diaplikasikan dengan herbisida. Hasil pengamatan dipresentasikan pada 

minggu selanjutnya 
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