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ABSTRAK 

 Keamanan pangan yang beredar di pasar menjadi 
tuntutan yang tidak bisa di tawar-tawar lagi, banyak produk 
pangan yang beredar tidak memperhatikan kandungan bahan 
berbahaya, seperti residu pestisida. Bahan pangan terutama 
sayuran belum banyak diawasi keamanannya, sedangkan 
konsumen lebih tertarik pada sayuran yang bentuknya halus 
serta warnanya segar serta tidak rusak, padahal belum tentu 
sayuran tersebut tidak terindikasi residu pestisida,  Usahatani 
tanaman tomat banyak menggunakan pestisida terutama pada 
musim penghujan, agar penggunaan pestisida efektif dan 
efisien para petani tomat harus menjalankan lima tepat yaitu : 
1) tepat sasaran, 2) tepat pestisida,  3) tepat dosis, 4. tepat 
waktu dan 5) tepat cara.  Dari hasil kajian diketahui bahwa 
Petani tomat di Kecamatan lembang dalam hal penggunaan 
pestisida pada musim penghujan secara kumulatif termasuk 
katagori cukup, artinya para petani sudah cukup mengerti 
penggunaan pestisida yang meliputi : tepat sasaran, tepat jenis, 
dan tepat cara. Namun dalam  hal penerapan dosis takaran dan 
waktu penggunaan sudah melebihi anjuran yang dikeluarkan 
oleh produsen pestisida tersebut. Dari hasil tersebut disarankan 
: (1) Petani agar melaksanakan kegiatan pemeriksaan tanaman 
tomat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan 
pengendalian OPT,  (2)Petani tomat agar dapat merubah 
kebiasaannya dalam pengendalian OPT. sistem kalender (lebih 
bersipat Preventif) dibiasakan dengan memperhatikan ambang 
kendali dan ambang ekonomi. (3) Bagi petugas perusahaan 
pestisida, agar dapat melaksanakan kegiatan pelatihan dalam 
hal ketepatan waktu pengendalian dan pengenggunaan dosis. 
dan (4) bagi pengambil kebijakan, agar  petani diberi 
pengertian bahaya residu pertisida. Agar petani tidak 
melaksanakan pengendalian OPT tanpa melaksanakan strategi 
lima tepat.  
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A. PENDAHULUAN 

I.     Latar Belakang 

   Produktivitas tomat di Indonesia khususnya di Jawa 

Barat, relatif masih sangat rendah berkisar 18,5 ton/Ha, apa bila 

dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan yang 

produksinya 20 ton/Ha,  Amerika Serikat 40 ton/Ha, Jepang 50 

ton/Ha dan Belanda diatas 130 ton/Ha. (Balitsa Lembang, 

2005).  Salah satu sebab produktivitas tomat masih rendah 

salah satunya diakibatkan oleh kurang tepatnya pengendalian 

organisme pengganggu tanaman.  Kegagalan penen akibat dari 

serangan hama dan penyakit  dapat mencapai 35 persen atau 

lebih, bahkan dapat mengakibatkan tanaman puso, artinya tidak 

dapat dipanen sama sekali. Didalam upaya mengendalikan 

stabilitas dan ketersediaan bahan makanan, kebijakan 

mempertahankan produksi dari gangguan Organisme 

Penggangu Tanaman (OPT) yaitu salah satunya dengan 

tersedianya teknologi yang selalu berkembang, sesuai dengan 

kebutuhan petani di lapangan, baik dari segi kualitas, kuantitas 

maupun harganya. 

   Penggunaan bahan kimia (Pestisida) di sektor pertanian 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha-

usaha pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) 

baik di Indonesia maupun di negara-negara manapun di dunia. 

Akan tetapi Pestisida selain memberikan manfaat bagi usaha-

usaha pertanian  juga menimbulkan pengaruh negatif bagi 

produk-produk pertanian itu sendiri, bagi manusia selaku 

konsumen dan bagi lingkungan sekitarnya (mikro) maupun 

lingkungan secara luas (makro). 

 Produk-produk Pestisida yang memenuhi persyaratan 

seperti daya bunuh (efikasi) yang baik terhadap sasaran OPT, 

aman terhadap hasil pertanian itu sendiri, aman bagi konsumen 

maupun ramah lingkungan (environment friendly) sudah 

menjadi tuntutan dan komitmen para pelaku pertanian nasional 

maupun global. Setiap jenis Pestisida yang saat ini beredar 

(dipasarkan) dan digunakan oleh petani, harus melalui 

persyaratan, uji, ijin serta legalitas dari  Komisi Pestisida 

Departemen Pertanian Republik Indonesia. 

 Penggunaan pestisida oleh petani harus menjalankan 

Metode 5 Tepat (5 T) dalam pengendalian OPT. meliputi: :  (1) 

Tepat sasaran, (2) Tepat pestisida, (3) Tepat waktu, (4) Tepat 

takaran dan (5) Tepat  cara.. 

 Dari hasil survey pendahuluan diperoleh data dan 

keterangan bahwa dalam penerapannya di lapangan para petani 

masih menerapkan pengendalian hama dan penyakit dengan 

cara pencegahan (preventif) tidak melakukan pengamatan hama 



dan penyakit secara intensif merujuk pada ambang kendali.  

Petani  belum memahami penerapan metode 5 Tepat  sesuai 

anjuran, padahal strategi ini merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri karena saling 

pengaruh mempengaruhi, salah satu metode saja, apabila tidak 

dilaksanakan akan berpengaruh pada  efektifitas dan efesiensi 

suatu produk perlindungan tanaman (Pestisida). Petani tomat di 

Desa Cikole Kecamatan Lembang masih menggunakan metode 

pengendalian secara kalender lewat 1 hari, lewat 2 hari dan 

seterusnya, artinya petani tidak memperhatikan kerusakan 

tanaman terlebih dulu tapi lebih bersipat pencegahan,  hal ini 

akan berakibat penggunaan pestisida tidak efisien. 

II.   Rumusan  

Pengkajian dan pengawasan terhadap beredarnya sayuran yang 

mengandung pestisida melebihi ambang batas yang dikonsumsi 

oleh masyarakat atau konsumen. Maka sejauh mana 

penggunaan pestisida dilihat 5 tepat tersebut yang dilaksanakan 

oleh petani, pada tanaman tomat di Desa Cikole Kecamatan 

Lembang. 

 

 

 

 

III.  Tujuan  

Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi penggunaan pestisida 

pada tanaman tomat yang yang melebihi ambang batas 

penggunaannya sesuai yang dianjurkan. 

IV.  Manfaat 

Memberikan informasi yang tepat tentang penggunaan 

pestisida yang dapat membahayakan konsumen dan 

pencemaran lingkungan. 

 

V.  Hipotesis 

Adanya bahan berbahaya yang terkandung pada produk 

sayuran yang dipasarkan ke konasumen. 

 

 
 

 

 

 

 



 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Adanya jurang pemisah yang lebar antara  Teknologi 

Produk Perlindungan Tanaman dewasa ini untuk Pengendalian 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan tingkat 

pengetahuan dan keterampilan petani merupakan kendala yang 

harus dihadapi dan dicari pemecahannya oleh semua pihak 

yang terlibat. 

Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman (Pestisida) 

oleh petani yang semula bertujuan untuk menekan tingkat 

kehilangan hasil komoditas pertanian, akhirnya malah menjadi 

tidak efektif dan efesien akibat kurangnya sosialisasi cara 

penggunaan pestisida yang baik, benar dan bijaksana dari para 

produsen pestisida maupun pihak pemerintah terkait kepada 

para petani, sehingga tingkat kehilangan hasil pertanian masih 

cukup tinggi sampai puso (varian kerugian tergantung jenis 

komoditas dan daerah endemis), di lain pihak Input Usaha tani 

semakin meningkat karena peningkatan biaya pembelian 

pestisida, menurut para petani di Kecamatan Lembang rata-rata 

biaya pembelian pestisida berkisar 25 %– 40% dari Total Input 

Usaha Tani. 

  Dalam penggunaan pestisida oleh petani agar efektif 

dan efisien, harus menerapkan teknologi  5 tepat   yaitu : 

I.    Tepat Sasaran 

Penyebab kerusakan tanaman harus diketahui secara tepat, 

karena dapat terjadi adanya tanda kerusakan yang sama 

padahal penyebab kerusakannya berbeda. Contohnya 

tanaman layu yang bisa disebabkan oleh gangguan 

cendawan dan oleh gangguan bakteri. Penanganan kedua 

jenis OPT ini jelas berbeda. 

II.   Tepat Pestisida 

Pestisida atau Produk Perlindungan Tanaman (Syngenta) 

mempunyai sifat dan cara kerja yang berbeda. Produk ini 

secara umum dapat dikelompokan ke dalam : 

a. Jenis OPT 

b. Cara Kerja Pada OPT 

c. Cara Kerja Pada Tanaman dan Selektifitasnya 

Dihubungkan dengan sifat cara kerjanya ini, maka 

penggunaan Produk Perlindungan Tanaman yang sesuai 

untuk sasaran yang tepat akan memberikan keampuhan 

yang diharapkan. Contohnya bila penyebab tanaman layu 

tadi adalah cendawan maka pestisida yang digunakan 

haruslah Fungisida bukan Bakterisida. 

 

 



 

III.  Tepat Waktu 

Waktu aplikasi Produk Perlindungan Tanaman merupakan 

unsur yang sangat penting. Hal-hal yang menentukan 

waktu aplikasi yang tepat adalah cuaca, perkembangan 

stadia dan banyaknya (populasi) OPT. Angin yang bertiup 

kencang serta suhu udara yang tinggi harus dihindari. OPT 

yang masih dalam stadia perkembangan awal akan lebih 

mudah ditanggulangi. Saat populasi OPT sudah mencapai 

Ambang Pengendaliannya adalah saat yang 

menguntungkan secara ekonomis untuk menggunakan 

Produk Perlindungan Tanaman. 

IV.  Tepat Takaran 

Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman yang tepat 

harus disertai dengan penentuan yang tepat dari banyaknya 

produk yang digunakan pada satuan luas tertentu atau pada 

kepekatan tertentu. Produk Perlindungan Tanaman terlah 

diuji coba pada sasaran tertentu dengan berbagai dosis, 

konsentrasi serta volume semprot. Karena itu mengikuti 

takaran seperti tercantum dalam kemasan/label merupakan 

cara yang tepat. 

 

 

V.   Tepat Cara 

Aplikasi Produk Perlindungan Tanaman harus menggunakan 

alat dan cara yang benar yang disesuaikan dengan jenis dan 

sasaran  (baik OPT atau daerah di mana sasaran berada). 

Khususnya untuk produk yang disemprotkan faktor butir 

semprot (droplet) sangat menentukan keberhasilan aplikasi. 

Butir semprot ini harus menyebar rata dengan besar butir dan 

jumlah butir per satuan luas yang cukup.  Menyemprot tanaman 

sampai seperti “dimandikan” menunjukan bahwa ketentuan-

ketentuan tentang butir semprot tadi dilampaui secara 

berlebihan. 

Penerapan lima tepat tersebut harus dijalankan oleh para petani 

tomat sesuai dengan anjuran yang tertera pada label kemasan 

pestisida, penggunaan yang tidak sesuai dapat berakibat pada 

pemborosan, dan bahaya residu bagi kesehatan konsumen. 

Maka produk-produk pertanian harus memiliki keamanan 

pangan yang dimulai dari para petani sebagai produsen.  

 

 

 



 

C.   METODE PENELITIAN 

 

1..    Metode dan Obyek Penelitian 

    Penelitian  ini  menggunakan  metode studi kasus, 

yang bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan 

sekarang, dan interaksi lingkungan dari suatu unit sosial secara 

lebih mendalam (intensif.)  

2.   Operasionalisasi Variabel 

Varibel-variabel yang dioperasionalisasikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tepat Sasaran 

2. Tepat Pestisida 

3. Tepat Waktu 

4. Tepat Takaran 

5. Tepat Cara 

3   Teknik Penentuan Sampel 

Teknik  penentuan  sampel  dengan  cara  purposif atau 

sengaja,  petani yang menanam tomat pada akhir musim 

kemarau yaitu pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan 

Januari  2019 

 

 

 

4.  Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui kategori penggunaan  pestisida pada 

tanaman tomat  di   Desa Cikole Kecamatan  Lembang 

Kabupaten Bandung Barat, dengan menggunakan rumus 

Distribusi Frekuensi (Sudjana, 1996) : 

N
RP   

Keterangan : 

P =  Panjang kelas 

R =  Rentang (skor harapan tertinggi – skor harapan terendah) 

N =  Interval (banyak kelas kategori) 

5.   Tempat dan Waktu  

Penelitian dilaksanakan di Desa Cikole  Kecamatan 

Lembang   Kabupaten   Bandung Barat.    Penentuan  lokasi   

penelitian  ditentukan secara sengaja (purposive) atas 

pertimbangan bahwa Lembang merupakan salah satu sentra 

produksi tomat di Jawa Barat.  Waktu    penelitian   

dilaksanakan  pada bulan  Oktober 2018 sampai dengan bulan 

Januari  2019. 

 



 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Penggunaan pestisida sangat berhubungan dengan 

keamanan pangan,  sehingga penggunaannya harus secara 

bijaksana, sesuai dengan anjuran yang tertera pada kemasan 

produk pestisida tersebut dan memperhatikan ambang kendali 

dan ambang ekonomi. Kondisi tersebut menjadi hal yang dapat 

meningkatkan kesadaran para petani terhadap bahaya pestisida. 

Penulis melakukan penelitian ini pada petani tomat yang 

melakukan usahatani pada musim penghujan yaitu pada bulan 

Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Tujuan 

penelitian diukur dari lima indikator yang dikenal dengan lima 

tepat, yaitu tepat sasaran, tepat pestisida, tepat waktu, tepat 

takaran, dan tepat cara, untuk lebih jelasnya disajikan pada 

Tabel 1 : 

 Penggunaan jenis pestisida yang banyak dipakai dengan 

merek dagang seperti untuk jenis fungisida, Dithane, Daconil, 

Antracol, Victory, Ridomil, dan Trineb, Adapun jenis 

Insektisida yang banyak digunakan antara lain  Curacron, 

Arjuna, serva, frevation, dan demolis. Selain itu petani juga 

pada saat penyemprotan menggunakan perekat dengan tujuan 

agar pestisida tidak cepat tercuci oleh air hujan.   

Tabel  1.  Penggunaan Pestisida  oleh Petani Tomat  

di Desa Cikole Tahun 2018. 

 

 

No. 

  

Uraian 

 

Skor 

 

Skor 

  

Persen 

Sesuai 
Anjuran 

Penggunaan 
oleh petani 

1 Tepat Sasaran  165 101 61,21 

,2 Tepat Pestisida 165 103 62,42 

3 Tepat Waktu 165 73 44,24 

4 Tepat Takaran 165 86 52,12 

5 Tepat Cara 165 101 61,21 

  Jumlah 825 463 56,12 

 

1.   Hasil  

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

metematika sederhana diperoleh bahwa secara kumulatif 

penggunaan pestisida oleh petani di Kecamatan Lembang 

termasuk katagori cukup dengan nilai skor penggunaan oleh 

petani 460 dari nilai skor sesuai anjuran  825  atau sudah 

mencapai 56,12  persen. Hal ini disebabkan bahwa petani 



dalam hal penggunaan pestisida dilihat dari waktu dan dosis 

atau takaran sudah melebihi anjuran yang dikeluarkan oleh 

produsen pestisida. Hal ini terlihat dari dosis penggunaan selalu 

melebihi takaran yang dianjurkan, adapun untuk waktu 

penggunaan para petani sudah terbiasa menggunakan sistem 

kalender dengan interval 3 sampai dengan 4 hari, sedangkan 

anjuran dari produsen interval penggunaan hanya 7 hari. 

Keamanan pangan belum menjadi keputusan yang utama bagi 

para petani. 

2.  Pembahasan 

a. Tepat Sasaran 

 Penggunaan pestisida memiliki spesifikasi yang jelas 

dalam mengendalikan hama atau penyakit sesuai dengan jenis 

dan sasarannya. Penggunaan yang tidak sesuai dengan sasaran 

akan mengakibatkan pemborosan dan hama atau penyakit tidak 

dapat dikendalikan. Kebiasaan yang kurang baik yang 

dilakukan oleh para petani tomat dalam melihat kondisi 

tanaman dilapangan dengan cara melakukan observasi jenis 

sasasaran (penyakit) sering kali kurang mendapat perhatian 

yang intensif, mereka lebih suka melakukan pengendalian 

dengan sistem preventif (pencegahan), sehingga kurang 

memperhatikan secara seksama jenis sasaran yang ada di 

pertanaman. Dari hasil survey terhadap 12 orang petani 

ternyata hampir seluruh petani melakukan penyemprotan pada 

tanaman tomat bersifat prefentif (pencegahan)  terhadap 

sasaran penyakit. adapun untuk penyakit pada tanaman tomat 

petani telah mengenal penyakit busuk daun, batang dan buah, 

namun penyebab busuk daun dan buah tersebut petani tidak 

mengetahuinya apakah gangguan disebabkan oleh cendawan 

atau bakteri. Penyebab kerusakan tanaman harus diketahui 

secara tepat, karena dapat terjadi adanya tanda kerusakan yang 

sama padahal penyebab kerusakannya berbeda. Contohnya 

tanaman layu yang bisa disebabkan oleh gangguan cendawan 

dan oleh gangguan bakteri. Penanganan kedua jenis OPT ini 

jelas berbeda. 

b.  Tepat Pestisida 

 Dalam penentuan jenis pestisida petani sudah 

mengetahui berbagai jenis pestisida, terutama jenis fungisida 

dan insektisida yang banyak digunakan untuk tanaman tomat. 

Penggunaan jenis fungisida untuk pengendalian penyakit tomat  



 

yang banyak digunakan adalah Antracol, Dithane, Trineb, 

Daconil, Bionem dan Basoka, adapun untuk insektisidanya 

yang banyak digunakan antara lain curacron, Buldog, serva, 

Prevaton, Decis dan Arjuna, penggunaan insektisida seringkali 

berganti-ganti merk, sehingga banyak sekali jenis insektisida 

ini yang digunakan oleh petani. Namun dari hasil wawancara 

dengan 12 orang petani responden tidak ada seorangpun yang 

menggunakan pestisida nabati, menurut petani jenis pestisida 

nabati belum ada yang ampuh, aplikasi yang sangat sulit dan 

memerlukan jumlah yang banyak, sehingga akan 

mengakibatkan penggunaan tenaga kerja banyak. Melihat 

kondisi tersebut bahwa petani belum mengetahui dan atau tidak 

memperhatikan keamanan produk yang dihasilkan bagi 

konsumen. 

c.  Tepat Waktu 

 Pada kenyataannya dilapangan seringkali, bahkan sudah 

menjadi kebiasaan waktu aplikasi produk-produk perlindungan 

tanaman kurang memperhatikan perkembangan stadia tanaman, 

Petani tidak memperhatikan saat populasi OPT sudah berada 

dan atau mencapai Ambang Pengendaliannya,  saat yang tepat 

dan menguntungkan secara ekonomis untuk menggunakan 

produk perlindungan tanaman. dan keadaan cuaca (hujan) yang  

 

seringkali menjadi penghalang bagi petani untuk melakukan 

kegiatan pengendalian hama dan penyakit, adapun arah angin 

dan suhu udara yang tinggi seringkali diabaikan oleh petani, 

karena mereka mengejar pekerjaan agar cepat selesai. 

Kebanyakan petani melakukan kegiatan pengendalian OPT 

mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00, hal ini 

berhubungan dengan jam kerja buruh tani.  Menurut anjuran 

bahwa pada saat penyemprotan tidak boleh melawan  arah 

angin, karena dapat membahayakan bagi pekerja akibat 

menghirup pestisida. 

 Waktu pengendalian hama dan penyakit bersifat 

preventif (pencegahan), ada atau tidak ada hama dan penyakit 

kegiatan penyemprotan tetap dilakukan, petani sudah memiliki 

kebiasaan dengan sistem kalender, dengan interval 

penyemprotan 3 sampai dengan 4 hari. Apabila umur tanaman 

ini sampai dengan panen terakhir 4 bulan, maka sudah dapat 

dipastikan jumlah penyemprotan 30 sampai dengan 40 kali, 

sungguh sangat luar biasa petani dalam melakukan 

pengendalian hama dan penyakit ini. Hal ini dilakukan oleh 

petani dengan alasan tidak mau mengambil resiko tanaman 

rusak terserang hama atau penyakit. sedangkan anjuran dari 

produsen interval penggunaan hanya 7 hari. Hal ini dapat  



 

mengakibatkan produksi tomat kurang memperhatikan 

keamanan pangan. 

 d. Tepat Takaran  

Pengetahuan petani  tomat tentang dosis yang tepat 

sebenarnya mereka mengetahuinya dari label yang tertera pada 

kemasan produk pestisida, namun dalam kenyataannya 

dilapangan petani memiliki keterbatasan alat ukur dan mereka 

mempermudah pekerjaan pengukuran dosis atau takaran 

dengan tutup kemasan.  Dengan kondisi tersebut dosis 

penggunaan menjadi tidak tepat, terkadang kurang, bahkan 

seringkali dilebihkan. Padahal produk perlindungan tanaman 

telah diuji coba pada sasaran tertentu dengan berbagai dosis, 

konsentrasi serta volume semprot. Karena itu mengikuti takaran 

seperti tercantum dalam kemasan/label merupakan cara yang 

tepat.     

 

 

   

e.  Tepat Cara 

 Cara penggunaan pestisida yang dilakukan oleh petani 

dengan mencampur berbagai jenis pestisida kemudian diaduk 

pada ember atau drum, Jenis fungsisida, insektisida, perekat 

pupuk daum dioplos, dicampur dengan air. Tidak ada petani 

yang melakukan penyemprotan dengan satu jenis insektisida 

saja atau fungisida saja, menurut petani dengan cara 

mencampur berbagai jenis pestisida pekerjaan lebih efisien. 

Melihat cara penggunaan pestisida tersebut bahwa petani tidak 

memperhatikan bahaya residu pestisida yang menempel pada 

buah tomat, yang apabila dikonsumsi akan membahayakan 

kesehatan konsumen. Dengan demikian petani hanya mengejar 

produksi tomat dan belum memahami keamanan pangan yang 

dihasilkannya bagi konsumen. Untuk itu diperlukan 

pengawasan yang semakin ketat untuk produk-produk yang 

proses produksinya menggunakan pestisida. 

 

 

 

 

 



 

E.        PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka berikut 

ini dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Petani tomat di Kecamatan lembang dalam hal 

penggunaan pestisida pada musim kemarau secara 

kumulatif termasuk katagori cukup, artinya para petani 

sudah cukup mengerti penggunaan pestisida yang meliputi 

: tepat sasaran, tepat jenis, dan tepat cara. 

2. Petani tomat di Kecamatan lembang dalam hal penerapan 

dosis takaran dan waktu penggunaan sudah melebihi 

anjuran yang dikeluarkan oleh produsen pestisida tersebut. 

Saran-saran 

 Berdasarkan temuan penelitian, kajian teoritik dan 

kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran  yang 

dapat dijadikan masukkan khususnya petani tomat di   

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat  sebagai 

berikut :  

1. Petani agar melaksanakan kegiatan pemeriksaan tenaman 

tomat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan 

pengendalian OPT, hal ini dilakukan agar petani lebih 

tepat dalam menentukan tingkat kerusakan tanaman tomat,  

 

2. jenis OPT serta penyebabnya, sehingga tindakan 

pengendalian menjadi lebih tepat.  

3. Petani tomat agar dapat merubah kebiasaannya dalam 

pengendalian OPT. sistem kalender (lebih bersipat 

Preventif) dibiasakan dengan memperhatikan ambang 

kendali dan ambang ekonomi, pengendalian OPT lebih 

bersifat Curatif. 

4. Bagi petugas perusahaan pestisida, agar dapat 

melaksanakan kegiatan pelatihan dan atau kunjungan 

lapangan, kebun percobaan  bagi petani tomat, terutama 

dalam hal ketepatan waktu pengendalian dan 

pengenggunaan dosis.  

5. Bagi pengambil kebijakan, agar  petani diberi pengertian 

bahaya residu pertisida sangat berbahaya bagi kesehatan 

konsumen dan petani produsen. Agar petani tidak 

melaksanakan pengendalian OPT tanpa melaksanakan 

strategi lima tepat.  

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1.  Penggunaan Fungsida oleh Petani Tomat pada akhir musim kemarau 

NO.  NAMA PETANI  PENGGUNAAN FUNGISIDA 
JENIS  DOSIS  WAKTU  JENIS PENYAKIT  CARA 

PENGGUNAAN 
1.  Alo  Antracol  3 sendok / 10 liter air  2 hari 1 x   

Busuk daun 
Busuk batang 
Busuk buah 

Dicampur/diaduk 
Sda 
Sda 

    Dithane  3 sendok / 10 liter air  2 hari 1 x 
    Trineb  2 sendok / 10 liter air  2 hari 1 x 
    Demolis  5 ml /10 liter air  2 hari 1 x 
             
2  Ujang Inen  Victory  10 cc/ 20 liter air  2 hari 1 x  Sda  Dicampur/ diaduk 
    Skor  10 cc / 20 liter air  2 hari 1 x  Sda  Sda 
             
3  Una  Ridomil  6 sendok/20 liter air  4 hari sekali  phitipthora  Ridomil corset dan 

trineb 
dicampur/dioplos. 
Kemudian 6 
sendok/20 liter air 
diaduk  ditambah 
dengan perekat 
jenis absa 

    Corset       
    Trineb       

             
4  Karna Suwanda  Antraco  4 sendok/20 liter air  3 hari sekali  Busuk daun 

Busuk batang 
Busuk buah 

diaduk 
    Dithane 
    Ridomil 
             
5  Apih Hasan  Dithane  3 sendok /18 liter air  3‐4 hari sekali  Busuk daun 

Busuk batang 
Busuk buah 

diaduk 
    daconil  2 sendok /18 liter air 
    Victory  3 sendok /18 liter air 
             
6  Jana  Victori  3 sendok /18 liter air  3‐4 hari sekali  Busuk daun  diaduk 



    Daconil  Busuk batang 
Busuk buah 

 
 

 
 
 

         

7  Aep  Jiplo  3 sendok /18 liter air  2  ‐  3 hari sekali  Busuk daun 
Busuk batang 
Busuk buah 

Diaduk 
    Victory   
    Vitrocal 
             
8  Jayu  Jiplo  3 sendok /18 liter air  2  ‐  3 hari sekali  Busuk daun 

Busuk batang 
Busuk buah 

Diaduk 
    Daconil 
    Dithane 
             
9  Etin  Dithane  3 sendok /18 liter air  2  ‐  3 hari sekali  Busuk daun 

Busuk batang 
Busuk buah 

Diaduk 
    Antracol 
     
             
10  Aep   B  Basconil  2 Sendok/18 liter air  5 hari sekali  Busuk daun 

Busuk batang 
Busuk buah 

Diaduk 
    Daconil 

11  A. Suhanda  Ridomil 
Trineb 
Korset 

6 sendok/20 liter air  4 hari sekali  phitipthora  Ridomil corset dan 
trineb 
dicampur/dioplos. 
Kemudian 6 
sendok/20 liter air 
diaduk  ditambah 
dengan perekat 
jenis absa 

12  Henda  Dithane  3 sendok /18 liter air  3‐4 hari sekali  Busuk daun 
Busuk batang 
Busuk buah 

diaduk 

    daconil  2 sendok /18 liter air       
    Victory  3 sendok /18 liter air       



             
Lampiran 2.  Penggunaan Insektisida oleh Petani Tomat pada akhir musim kemarau 

NO.  NAMA PETANI  PENGGUNAAN INSEKTISIDA 
JENIS  DOSIS  WAKTU  JENIS PENYAKIT  CARA 

PENGGUNAAN 
1.  Alo  Curacron  5 ml/10 liter air  2 hari 1 x  Ulat buah 

Ulat tanah dan ulat 
batang 

Dicampur/diaduk 
Sda 
Sda 

    Serva  2 hari 1 x 
    Prevation  2 hari 1 x 
    Arjuna  2 hari 1 x 
             
2  Ujang Inen  Demolis  10 cc/20 l air  2 hari 1 x  Ulat belang  Dicampur/ diaduk 
        2 hari 1 x    Sda 
             
3  Una  Curacron  10 cc/ 20 l air  4 hari sekali  Ulat 

Lalat buah 
dicampur 

    Arjuna     
           
             
4  Karna Suwanda  Curacron  10 cc/ 20 l air  3 hari sekali  Ulat Rambat  diaduk 
    Arjuna 
     
             
5  Apih Hasan  Serva  20 cc/ 20 liter air  3‐4 hari sekali  Ulat tanah dan ulat 

buah 
diaduk 

    Reagen 
    Curacron 
             
6  Jana  Provit  2 sendok/ 20 liter air  3‐4 hari sekali  Ulat tanah dan ulat 

buah 
diaduk 

     
 
 

 
 
 

         

7  Aep  Curacron  2 tutup botol/ 20 liter 
air 

2  ‐  3 hari sekali  Ulat tanah dan ulat 
buah 

Diaduk 
       



     
             
8  Jayu  Reagen  20 cc/ 20 liter air  2  ‐  3 hari sekali  Ulat tanah dan ulat 

buah 
Diaduk 

    Curacron 
     
             
9  Etin  Curacron  10 cc/ 20 l air 

 
4 hari sekali 
 

Ulat 
Lalat buah 
 

Diaduk 
    Arjuna 
     
             
10  Aep   B  Winder  10 ml/ 18 liter air  5 hari sekali  Ulat tanah dan 

buah 
Diaduk 

    Arjuna 
    Aben         
11  A. Suhanda  Curacron 

Arjuna 
10 cc/ 20 l air  4 hari sekali  Ulat 

Lalat buah 
dicampur 

12  Henda  Provit  2 sendok/ 20 liter air  3‐4 hari sekali  Ulat tanah dan ulat 
buah 

diaduk 

             
             
 

 

 



Lampiran   Skor Penilaian Penggunaan  Pestisida Oleh Petani Tomat Di Desa  Cikole Pada Akhir  Musim Kemarau  Tahun 2018

NO. NAMA RESPONDEN
SASARAN PESTISIDA WAKTU TAKARAN CARA SASARAN PESTISIDA WAKTU TAKARAN CARA SASARAN PESTISIDA WAKTU TAKARAN CARA SASARAN PPC WAKTU TAKARAN CARA

1 Alo 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
2 Ujang Inen 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3
3 Una 3 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 3 3
4 Karna Suwanda 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3
5 Apih Hasan 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
6 Jana 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3
7 Aep 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3
8 Jayu 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
9 Etin 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3

10 Aep   B 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
11 A. Suhanda 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3
12 Henda 2 3 1 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3

33 33 21 26 33 32 36 23 29 32 0 0 0 0 0 36 34 29 31 36

Lampiran ….   Skor Penilaian Kumulatif  Penggunaan  Pestisida Oleh Petani Tomat Di Desa  Cikole Pada Awal Musim Kemarau  Tahun 2018

NO. URAIAN SKOR KUMULATIF 165 101 61,21
Tepat Sasaran 101 825 165 103 62,42
Tepat Pestisida 103 165 73 44,24
Tepat Waktu 73 165 86 52,12
Tepat Takaran 86 165 101 61,21
Tepat Cara 101 825 460 55,76

464

SKOR PENGGUNAAN FUNGISIDA SKOR PENGGUNAAN INSEKTISIDA SKOR PENGGUNAAN PEST.NABATI SKOR PENGGUNAAN   PPC

JUMLAH


