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Peran Herbisida dalam Budidaya Tanaman 1
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Herbisida adalah senyawa kimia baik organik maupunanorganikyang
digunakan untuk mengendalikan atau membunuh gulma. Menurut
Moenandir (1993) herbisida adalah zat kimia yang dapat menekan
gulma dan bahkan dapat mematikannya.

Adapun keuntungan yang diberikan oleh herbisida adalah
sebagai berikut (Sukman dan Yakub,1997):

1. Dapat mengendalikan gulma sebelum menganggu.

2. Dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman.

3. Lebih efektif membunuh gulma tahunan dan semak belukar.

4. Dapat menaikkan hasil panen tanaman.

Peran penggunaan herbisida dalam upaya meningkatkan hasil
dan mengurangi biaya produksi semakin besar. Seperti kita ketahui
bersama bahwa peran herbisida kini sangat penting dalam mengurangi
jumlah gulma yang mengganggu tanaman utama. Dengan melakukan
aplikasi herbisida secara teratur pada gulma di lahan kita, maka
otomatis kita mengurangi biaya pembersihan gulma.

1
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Sejarah perkembagan herbisida

Herbisida merupakan bahan kimia yang dikembangkan pertama
kali pada tahun 1940-an. Sebelum era tahun tersebut, garam dapur
dan asam sulfat juga merupakan bahan kimia yang telah lama
diketahui dapat mematikan tumbuhan, dan memang dapat disebut
sebagai herbisida. Namun ledakan perkembangan herbisida tidak
begitu pesat sampai pada pemakaian 2,4 D (2,4-diklorofenoksiasetat)
setelah Perang Dunia II (Biotrop, 1984). Herbisida 2,4 D muncul di
pasaran pada tahun 1945, dikembangkan oleh tim dari Inggris yang
menginginkan peningkatan produksi pangan sebagai usaha yang
dilakukan pada saat perang. Penemuan 2,4 D ini mampu memberikan
konsep yang lebih jelas tentang herbisida, yaitu efektif dalam jumlah
yang sedikit, selektif, dan sistemik. Penemuan herbisida membuat
petani Eropa dan Amerika tertarik, karena hal ini bertepatan dengan
hebatnya metode mekanisasi pertanian yang bertujuan untuk
meningkatkan hasil pertanian baik kuantitas maupun kualitas, serta
mengurangi biaya (Anonim, 2010). Sejak tahun 1970 pemakaian
herbisida di perkebunan semakin meluas, semakin banyak macam dan
formulasi yang dipakai, sedangkan kuantitas herbisida yang dipakai
dan luas areal yang disemprot juga semakin meningkat. Herbisida
yang banyak dipakai diantaranya adalah paraquat, 2,4-D, diuron,
dan amitrol (Soerjaniet al., 1977). Tahap penggunaan herbisida di
masa awal perkembangannya di Indonesia dapat dilihat pada Tabel
1. Menurut Soerjani et al. (1977), secara umum pemakaian herbisida
di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gejala kekurangan tenaga di
berbagai tempat, terutama didaerah perkebunan yang disebabkan
oleh penyerapan tenaga kerja bagi perkembangan industri dan
kegiatan pembangunan lainnya, sedangkan untuk daerah pertanian
di luar Jawa kekurangan akan tenaga kerja telah dirasakan sejak
lama. Herbisida adalah senyawa atau material yang disebarkan pada
lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang
menyebabkan penurunan hasil. Sumber : Soerjani et al., 1977

Menurut Nasahi (2010) dalam Budiono (2016) , pada pertanian
sebelum revolusi hijau, peran mikroba teramat penting dalam
pasokan nutrisi tanaman, dan keduanya amat terkait, sampai peran
mikroba digantikan oleh herbisida organik yang serba instan.
Bahan organik memainkan peranan penting didalam adsorbsi
herbisida didalam tanah. Beberapa herbisida:
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1. Bentuk Molekul

Keragaman bentuk molekul herbisida dapat mengubahan
memodifikasi pengaruhnya terhadap tumbuhan. Penyerapan
molekul herbisida oleh jaringan tumbuhan tergantung jumlah
kutikula yang ada pada permukaan daun. Pergerakan molekul
herbisida didalam phloem dan xylem berbeda antara tumbuhan
yang toleran dan yang tidak toleran. Contoh jagung mampu
memetabolisir herbisida tertentu, sehingga tanaman ini toleran
terhadap herbisida tersebut.

2. Dosis/Konsentrasi

Penghambatan atau pemacuan pertumbuhan suatu tumbuhan
ditentukan oleh dosis atau konsentrasi herbisida tersebut. Suatu
herbisida pada dosis atau konsentrasi tertentu dapat bersifat selektif,
tetapi bila dosis atau konsentrasi diturunkan atau dinaikkan
berubah menjadi tidak selektif.

3. Formulasi dan Mode of action

Salah satu herbisida yang digunakan adalah herbisida paraquat.
Paraquat merupakan senyawa kimia golongan piridina, bersifat
non selektif (kontak) yang digunakan pasca tumbuh inangnya,
terutama pada gulma semusim dan rerumputan. Paraquat ini adalah
senyawa yang sangat beracun dan berbahaya. Apabila senyawa ini
terus terakumulasi di alam maka bisa mengakibatkan pencemaran
pada lingkungan, salah satunya pencemaran tanah. Salah satu
organisme tanah yang terganggu akibat residu dari senyawa ini
adalah cacing tanah. Meskipun residu senyawa paraquat ini tidak
mengakibatkan kematian langsung pada cacing tanah, tetapi residu
senyawa paraquat di tanah akan masuk ke tubuh cacing tanah dan
dapat mengakibatkan penurunan fekunditas dan daya tetas telur
cacing tanah.

Herbisida didasarkan pada perbedaan derajat respon tumbuh-
tumbuhan.

1. Herbisida Selektif

Pengertian Herbisida Selektif adalah herbisida yang bersifat lebih
beracun untuk tumbuhan tertentu daripada tumbuhan lainnya.
Contoh Herbisida ini yaitu Ametrin, diuron, oksifluorfen, dan
klomazon.
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2. Herbisida Nonselektif.

Pengertian Herbisida Nonselektif adalah herbisida yang beracun
bagi semua spesies tumbuhan yang ada. Contoh herbisida ini
yaitu glifosat dan paraquat.

Herbisida didasarkan pada media atau jalur  aplikasinya.

1. Foliar Applications

Herbisida yang diaplikasikan melalui daun atau tajuk gulma.
Herbisida yang termasuk dalam kelompok ini adalah herbisida
pasca tumbuh. Herbisida ini diaplikasikan pada saat gulma sudah
tumbuh. Contoh herbisida pasca tumbuh adalah glifosat,
paraquat, glufusinat dan propanil.

2. Soil Application

Herbisida yang diaplikasikan melalui tanah, baik dilakukan
dengan cara penyemprotan pada permukaan tanah maupun
dicampur dengan tanah. Herbisida yang diaplikasikan melalui
tanah diarahkan untuk mengendalikan gulma sebelum gulma
tersebut tumbuh. Contoh Herbisida ini yaitu diuron, bromacil,
oksadiazon, oksifluorfen, ametrin, butaklor dan metil
metsulfuron.

Herbisida didasarkan pada bentuk aplikasinya

1. Herbisida Anorganik

Herbisida anorganik adalah herbisida yang tersusun secara
anorganik, seperti CuSO4 , natrium arsenat, natrium arsenit,
natrium khlorat, natrium metaborat, dan arsen trioksida (As2O3).

2. Herbisida Organik

Herbisida organik adalah herbisida yang tersusun secara organik.
Perkembangan herbisida organik menjadi pesat setelah
ditemukan 2,4-D. Dalapon, alachlor, benzoat, paraquat, dinozeb,
trifluralin, diuron, dan picloram adalah jenis yang termasuk
herbisida organik.
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HERBISIDA SINTESIS DAN DAMPAKNYA

BBBBBABABABABAB 2 2 2 2 2

A. Herbisida Sintetis

Pengendalian gulma secara kimiawi menjadi salah satu cara
alternative dari beberapa cara yang ada. Dengan cara ini pekerjaan
yang memiliki skala luas dapat diselesaikan dengan waktu yang
singkat dengan biaya yang relative murah. Selain itu herbisida
dapat dengan mudah di dapatkan sehingga sekarang penggunaan
herbisida sangat diterapkan dalam proses pengendalian gulma.

Herbisida bahan aktif glifosat merupakan herbisida yang bersifat
sistemik bagi gulma sasaran. Selain sifatnya sistemik yang membunuh
tanaman hingga mati sampai ke akar-akarnya, juga mampu
mengendalikan banyak jenis gulma seperti Imperata cylindrica,
Eulisine indinca, Axomophus comprsseus (pahitan), Mimosa invisa
(putri malu), Cyperus iria (teki), Echinocloa crussgali (jajagoan) dan
lain-lain. Herbisida glifosat yang disemprotkan ke daun efektif
mengendalikan gulma rumputan tahunan dan gulma berdaun
lebar tahunan, gulma rumput setahun, dan gulma berdaun lebar.
Senyawa glifosat sangat mobil, ditranslokasikan ke seluruh bagian
tanaman ketika diaplikasi pada daun, dan cepat terurai dalam
tanah. Gejala keracunan berkembang lambat dan terlihat 1-3
minggu setelah aplikasi (Amiati, 2010 ).

5
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Glifosat merupakan salah satu bahan aktif herbisida yang pal-
ing banyak digunakan oleh petani terutama dalam budidaya
jagung dengan sistem TOT. Glifosat bersifat sistemik dan non-
selektif terhadap pengendalian gulma. Penggunaan herbisida
(terutama dengan bahan aktif dan cara kerja yang sama) secara
berulang-ulang dalam periode yang lama pada suatu areal dapat
menimbulkan dua kemungkinan, yaitu terjadinya dominasi populasi
gulma resisten herbisida atau dominasi gulma toleran herbisida
(Purba, 2009).Dalam aplikasi di lapangan, tidak semua pestisida
mengenai sasaran, kurang lebih hanya 20% pestisida yang mengenai
sasaran, sedangkan 8% lainnya jatuh, terakumulasi dan
meninggalkan residu di dalam tanah dan sekitar 78% yang tepat
mengenai sasaran. Akumulasi tersebut mengakibatkan terjadinya
pencemaran pada lahan pertanian. Apabila masuk ke dalam rantai
makanan, sifat beracun dari bahan pestisida ini dapat menimbulkan
berbagai penyakit pada manusia (Srikandi, 2010). Sifat glifosat
yang sistemik dan non-selektif serta kemungkinan adanya residu
pada tanah, diduga dapat menyebabkan pertumbuhan dan hasil
tanaman terganggu (Faqihhudin,2014).

Herbisida 2,4-D merupakan herbisida yang mempunyai tingkat
selektivitas yang tinggi. Herbisida ini dapat membunuh gulma dan
relatif tidak mengganggu tanaman budidaya. Herbisida 2,4-D
banyak digunakan karena harganya yang relatif murah,
keselektivitasannya yang tinggi, lebih efektif dan tingkat
keracunannya rendah. Mekanisme aksi dari herbisida 2,4- D berupa
gangguan dalam pembentukan klorofil dan asam-asam amino
tertentu, dengan gejala-gejala visual awal berupa daun yang
menguning dan diikuti dengan klorosis (Moenandir, 1990). Senyawa
2,4-D diserap oleh akar 18 lalu ditranslokasikan dalam tanaman
dan diakumulasi saat pertumbuhan akar sehingga akan
menghambat pertumbuhan akar (Chairul et al.,2000). Herbisida
2,4-D berbentuk kristal putih tidak berbau dan mempunyai titik
lebur 140,50 C. Herbisida ini dapat digunakan untuk mengendalikan
gulma berdaun lebar maupun teki pada padi di sawah

Pemakaian campuran herbisida dapat meningkatkan spectrum
pengendalian penurunan dosis herbisida (Moenandir, 1990a).
Campuran herbisida dengan bahan aktif glisofat akan mematikan
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gulma dengan jalan menghambat jalur biosintesa, asam amino
sedangkan herbisida dengan bahan aktif 2,4 –D dapat menghambat
pertumbuhan gulma dengan mempercepat respirasi. Sehingga
adanya kedua bahan aktif tersebut dapat lebih mempercepat
kematian gulma. Efektifitas pemberian herbisida anatara lain
ditentukan dengan dosis herbisida. Dosis herbisida yang tepat
akan dapat mematikan gulma sasaran, tetapi jika dosis herbisida
terlalu tinggi maka dapat merusak bahkan mematikan tanaman
yang di budidayakan. Oleh karenanaya perlu dilakukan suatau
pengujian terhadapa kisaran dosis campuran herbisida yang opti-
mal agar dapat meningkatkan penekanan gulma (Nurjannah, 2003).

Secara langsung, gulma melakukan aktivitas kompetisi dengan
tanaman pokok dalam hal memperoleh air, cahaya matahari, dan
utamanya unsur hara, sehingga tanaman pokok akan kehilangan
potensi hasil akibat kalah bersaing dengan gulma yang
pertumbuhan dan perakarannya relatif lebih baik. Pemberantasan
gulma pada padi sawah dapat dilakukan secara mekanik dengan
penyiangan manual, tetapi kurang efektif karena memerlukan
waktu dan tenaga yang banyak. Untuk pengendalian secara kimiawi
sebaiknya menggunakan senyawa kimia yang selektif untuk
menghambat atau mematikan gulma tetapi tidak mengganggu
pertumbuhan tanaman padi. Tanggap atau respon beberapa jenis
gulma terhadap herbisida amat tergantung pada jenis herbisida
yang digunakan itulah yang digolongkan kedalam herbisida selektif
atau non selektif (Simanjuntak, 2016)

Pemakaian herbisida yang tepat dan benar dapat mengurangi
pengaruh negatif dari pengendalian secara kimia. Pemilihan
herbisida glifosat dan 2,4-D untuk mengendalikan gulma dalam
budidaya pegagan didasarkan pada kelebihan dua herbisida
tersebut. Keunggulan herbisida glifosat antara lain (1) bersifat non
selektif berspektrum luas, sistemik pasca tumbuh (post emergence)
yang dapat menggendalikan gulma semusim maupun tahunan
hingga mati keakar-akarnya setelah tanaman tumbuh (Moenandir,
1988), (2) memperbaiki 5 sifat fisik dan kimia tanah, karena
penggunaan herbisida isopropil amina glifosat dapat meningkatkan
laju permeabilitas, ketersediaan P dan KTK (Kapasitas Tukar Kation)
tanah, (3) meningkatkan ketersediaan N dan C organiknya serta
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mikroba tanah (Niswati, 1995), (4) mampu mengendalikan gulma
berdaun sempit dan lebar yang biasa tumbuh di sekitar tanaman
(Amiati, 2010).

Pemberian glifosat dan 2,4-D mempengaruhi beberapa factor
pada tanaman  yaitu :

1. Jumlah Daun

Pengamatan jumlah daun diperlukan selain sebagai indikator
pertumbuhan juga sebagai data penunjang untuk menjelaskan
proses pertumbuhan yang terjadi seperti pada pembentukan
biomassa tanaman. Jumlah daun semakin meningkat seiring umur
tanaman 4 1 49 Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
pemberian dosis herbisida 2,4-D dan glifosat berpengaruh nyata
terhadap jumlah daun tiap tanaman.

2. Luas Daun

Daun berfungsi sebagai penerima cahaya dan alat fotosintesis.
Laju fotosintesis per satuan tanaman dapat ditentukan oleh luas
daun (Sitompul dan 54 Guritno, 1995). Hasil analisis sidik ragam
menunjukkan bahwa pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat
berpengaruh nyata terhadap luas daun tanaman.

Menurunnya luas daun disebabkan karena sedikitnya unsur
hara utamanya nitrogen yang dapat diserap tanaman sehingga
dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terutama
pembentukan daun. Hambatan dalam proses penyerapan unsur
hara tersebut disebabkan aktivitas auksin yang berakibat
menghambat pemanjangan akar dan pembengkakan ujung akar.

3. Berat Basah

Herbisida 2,4- D memiliki aktivitas layaknya auksin yang
dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan,
dalam jumlah yang sangat sedikit. Pemberian herbisida 2,4-D dalam
dosis yang tinggi berakibat pada pembelahan dan pembesaran sel
yang tidak wajar. Menurut Moenandir (1990) penambahan herbisida
2,4-D pada bibit akan dapat mengubah pola pertumbuhan dengan
cepat, sel meristematik akan berhenti membelah pemanjangan sel
menghentikan pertumbuhan panjang tetapi meneruskan perluasan
secara radial. Dalam tumbuhan masak, bagian sel parenkim
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membengkak dan membagi, menghasilkan jaringan kalus dan
perluasan primodia akar. Pemanjangan akar berhenti, ujung akar
membengkak. Pembengkakan ujung akar akan menghambat
penyerapan air dan hara dari dalam tanah akibatnya metabolisme
tanaman terganggu. Sehingga bobot segar tanaman juga akan
berkurang. Nilai berat basah dipengaruhi oleh kadar air jaringan,
unsur hara dan metabolisme (Salisbury dan Ross, 1995).

Pemberian herbisida glifosat secara umum menyebabkan berat
basah yang dihasilkan tetap lebih banyak dibandingkan dengan
herbisida 2,4-D. Diduga hal ini disebabkan dosis pemberian glifosat
tersebut meningkatkan nitrogen dalam tanah sehingga penyerapan
hara nitrogen semakin meningkat pula. Penyerapan unsur hara
nitrogen yang semakin meningkat akan mengakibatkan kandungan
nitrogen dalam daun yang semakin meningkat pula. nitrogen
jaringan dalam daun akan merangsang peningkatan laju
metabolisme (Salisbury dan Ross, 1995).

4. Berat Kering

Pemberian  herbisida glifosat dan 2,4-D menyebabkan berat
kering tanaman yang dihasilkan semakin sedikit. Menurut Gardner
et al., (1991) apabila respirasi lebih besar dibanding fotosintesis,
tumbuhan berkurang berat keringnya, begitu juga sebaliknya.

5. Klorofil

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian herbisida 2,4-D
tidak memberikan pengaruh nyata, sedangkan pemberian herbisida
glifosat berpengaruh nyata terhadap kadar klorofil. peningkatan
dosis herbisida 2,4-D menyebabkan jumlah kadar klorofil tanaman
pegagan yang terbentuk menjadi tinggi secara tidak nyata. Hal ini
mungkin disebabkan pemberian herbisida 2,4-D tidak berpengaruh
nyata terhadap proses metabolisme dalam pembentukan klorofil.
Peningkatan jumlah klorofil diduga dipengaruhi jumlah karotenoid.

6. Karatenoid

Perlakuan pemberian herbisida 2,4-D dan glifosat memberikan
pengaruh yang nyata terhadap kadar karotenoid. Pemberian
herbisida ini dapat meningkatkan kadar karatenoid pada tanaman
(Amiati, 2010).
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Banyak dampak herbisida sintetis diantaranya adalah:

1. Dampak pada Manusia

a. Terhirup: Menyebabkan gangguan ringan pada saluran
pernapasan, batuk, iritasi dan rasa tidak nyaman pada mulut,
hidung dan tenggorokan, serta munculnya sensasi rasa tidak enak

b. Kontak dengan kulit: Menyebabkan kemerahan pada kulit.
Kontak dengan konsentrasi larutan yang siap disemprotkan dapat
menyebabkan eritema dan iritasi terutama pada kulit yang
terabrasi.

c. Kontak dengan mata: Menyebabkan konjungtivitis ringan dan
luka pada bagian luar kornea, kemerahan, dan nyeri pada mata.

d. Tertelan: Menyebabkan mual, muntah, rasa terbakar pada
tenggorokan dan dada; luka korosif pada saluran cerna bagian
bawah dan infark usus halus. Pada pasien yang mengalami
kerusakan mukosa level 2 atau 3 dapat berkembang menjadi
perdarahan gastrointestinal dan pneumonitis aspirasi juga terjadi
melibatkan luka korosif ( Simanjuntak, 2016 )

2. Dampak pada Lingkungan

Pestisida yang paling banyak menyebabkan kerusakan
lingkungan dan mengancam kesehatan manusia adalah pestisida
sintetik, yaitu golongan organoklorin. Berdasarkan data yang
diperoleh Theresia (1993) dalam Sa’id (1994), di Indonesia kasus
pencemaran oleh pestisida menimbulkan berbagai kerugian. Di
Lembang dan Pengalengan tanah disekitar kebun wortel, tomat,
kubis dan buncis telah tercemar oleh residu organoklorin yang
cukup tinggi. Juga telah tercemar beberapa sungai di Indonesia
seperti air sungai Cimanuk dan juga tercemarnya produk-produk
hasil pertanian. Kebanyakan pestisida mengiklankan kemampuan
mereka untuk hanya menargetkan tanaman berbahaya sementara
tidak memiliki efek negatif pada tanaman kebun lainnya, namun,
paparan pestisida jangka panjang dapat memiliki banyak efek
negatif belukar dan semak. 

3. Dampak pada Tumbuhan

Herbisida menghalangi proses pengikatan nitrogen yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Insektisida golongan
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organoklorin seperti DDT, golongan organofosfat seperti metal
parathion dan pentaklorofenol diketahui mengganggu simbiosis
antaru tanaman legum dengan bakteri rhizobium. Dengan
berkurangnya hubungan simbiotik antara keduanya menyebabkan
pengikatan nitrogen menjadi terganggu sehingga mengurangi
hasil tanaman pertanian. Bintil akar pengikat nitrogen yang
terbentuk pada tanaman ini diketahui telah berkontribusi US$ 10
miliar setiap tahunnya dalam penghematan pupuk nitrogen sintetis.

Herbisida  dapat membunuh lebah dan berakibat buruk
terhadap proses penyerbukan tumbuhan, hilangnya spesies
tumbuhan yang bergantung pada lebah dalam penyerbukannya,
dan keruntuhan koloni lebah (Hernayanti)

4. Dampak pada Hewan

Ikan dan biota akuatik lainnya dapat mengalami efek buruk
dari perairan yang terkontaminasi herbisida. Aliran permukaan
yang membawa pestisida hingga ke sungai membawa dampak
yang mematikan bagi kehidupan di perairan, dan dapat membunuh
ikan dalam jumlah besar. Penerapan herbisida di perairan dapat
membunuh ikan ketika tanaman yang mati membusuk dan proses
pembusukan tersebut mengambil banyak oksigen di dalam air,
sehingga membuat ikan kesulitan bemafas. Beberapa herbisida
mengandung tembaga sulfit yang beracun bagi ikan dan hewan
air lainnya. Penerapan herbisida pada perairan dapat mematikan
tanaman air yang menjadi makanan dan penunjang habitat ikan
sehingga menyebabkan berkurangnya populasi ikan. Pestisida dapat
terakumulasi di perairan dalam jangka panjang dan mampu
membunuh zooplanlton, sumber makanan utama ikan kecil.
Beberapa ikan memakan serangga dan kematian serangga akibat
pestisida dapat menyebabkan ikan kesulitan mendapatkan
makanan.Semakin cepat pestisida terurai di lingkungan, dampak
dan bahayanya semakin berkurang. Selain itu, telah diketahui
bahwa insektisida secara umum memiliki dampak yang lebih
berbahaya bagi biota akuatik dibandingkan herbisida dan fungisida
(Hernayanti, 2014).
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BAHAN HAYATI DAN

CARA PEMBUATAN HERBISIDA ORGANIK

13

BBBBBABABABABAB 3 3 3 3 3

alam pembuatan pestisida organik pasti akan membutuhkan
sebuah bahan yang berasal dari tumbuhan atau  bisa disebut juga
bahan hayati atau alami. Organik sendiri berarti salah satu alternatif
menuju pembangunan pertanian yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan (Budiono. 2016). Hal tersebut berarti pestisida organik
merupakan suatu pestisida yang bahannya berasal dari tumbuhan
sehingga tidak mencemarkan lingkungan dan relative aman bagi
manusia atau makhluk hidup lainnya. Pestisida organik ini sangat
cocok untuk digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari
selain ramah lingkungan pestisida organic ini sangat mudah untuk
dibuat dan bahannya mudah didapat serta pembuatan yang tidak
memakan waktu yang lama. Bahan yang dapat digunakan untuk
pembuatan pestisida organik yaitu seperti tanaman-tanaman
rempah-rempah atau yang bersifat alamiah yakni:

D
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1. Lengkuas

Tanaman lengkuas mempunyai dua macam, yaitu lengkuas
merah dan putih. Lengkuas putih banyak digunakan sebagai rempah
atau bumbu dapur, sedangkan yang banyak digunakan sebagai
obat adalah lengkuas merah. Pohon lengkuas putih umumnya
lebih tinggi dari pada lengkuas merah. Pohon lengkuas putih
dapat mencapai tinggi 3 meter, sedangkan pohon lengkuas merah
umumnya hanya sampai 1-1,5 meter. . Lengkuas berimpang umbi
putih inilah yang dipakai penyedap masakan, sedang lengkuas
berimpang umbi merah digunakan sebagai obat.

Lengkuas mempunyai batang pohon yang terdiri dari susunan
pelepah-pelepah daun. Daun-daunnya berbentuk bulat panjang
dan antara daun yang terdapat pada bagian bawah terdiri dari
pelepah-pelepah saja, sedangkan bagian atas batang terdiri dari
pelepah-pelepah lengkap dengan helaian daun. Bunganya muncul
pada bagian ujung tumbuhan. Rimpang umbi lengkuas selain
berserat kasar juga mempunyai aroma yang khas. Syarat Tumbuh:
a. Iklim meliputi 1) Ketinggian tempat: 1 - 1200 m diatas permukaan
laut 2) Curah hujan tahunan: 2500 - 4000 mm/tahun 3) Bulan
basah (di atas 100 mm/bulan) : 7 - 9 bulan 4) Bulan kering
(dibawah 60 mm/bulan): 3 - 5 bulan 5) Suhu udara: 29' C - 25' C.
6) Kelembapan: sedang, dan 7) Penyinaran: tinggi,  b. Tanah
meliputi 1) Jenis tanah: latosol merah coklat, andosol, aluvial. 2)
Tekstur: lempung berliat, lempung berpasir, lempung merah,
lateristik. 3) Drainase: baik 4) Kedalaman air tanah: 50 - 100 cm dari
permukaan tanah, 5) Kedalaman perakaran: 10 - 30 cm dari
permukaan tanah, dan  6) Kesuburan: sedang – tinggi
(edysuyitno.2012).
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Gambar 1. Tanaman Lengkuas

Sumber:http://4.bp.blogspot.com/jGJ5r_2MJsg/VpXEnkwt48I/AAAAAAAAC5g/
1Gd_BVQuA0g/s1600/Rimpang%2Blengkuas.jpg

Klasifikasi Lengkuas

Kingdom : Plantae
Sub kingdom : Viridiplantae

Infra kingdom : Stretophyta
Super divisi : Embryophyta
Divisi : Tracheophyta

Sub divisi : Spermatophyta
Kelas : Magnoliopsida

Super ordo : Lilianae
Ordo : Zingiberales
Famili : Zingibereceace

Genus : Alpinia Roxb
Spesies : Alpinia galangal (L) Wild
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Sentra Produksi Lengkuas

Tumbuhan ini berasal dari Asia Tropika, tetapi tidak begitu
jelas dari daerah mana. Ada yang menduga berasal dari Cina, ada
juga yang berpendapat dari Bengali. Tetapi sudah sejak lama
digunakan secara luas di Cina dan Indonesia terutama di pulau
Jawa. Sekarang tersebar luas di berbagai daerah di Asia tropis,
antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, bagian selatan,
Hongkong, India, Bangladesh, dan Suriname.

Di Indonesia, mula-mula banyak di temukan tumbuh di daerah
Jawa Tengah, tetapi sekarang sudah di budidayakan di berbagai
daerah. Di Malaysia selain yang tumbuh liar juga banyak yang di
tanam oleh penduduk di kebun atau pekarangan rumah
(Academiaedu. 2017).

2. Bawang Merah

Tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk bumbu
dasar masakan Indonesia khususnya bagian umbi selain bisa dibuat
sebagai bahan dasar masakan tanamin ini juga bisa digunakan
sebagai pestisida organik untuk membasmi atau membunuh hama,
bakteri maupun jamur. Umbi bawang merah dapat menginduksi
keluarnya air mata apabila diiris, sel-selnya akan pecah dan
melepaskan berbagai senyawa yang terkandung di dalamnya. Dua
senyawa yang terlepas adalah enzim allinase dan  asam amino.
Allinase yang berteu dengan asam amino yang mengandung
belerang (sulfoksida, yaitu sistein dan metionin) akan melepaskan
asam sulfenat (R-SOH). Asam sulfenat bersifat tidak stabil dan
segera berubah menjadi tiodsulfinat [R-S(O)-S-R]. tiosulfinat yang
bertanggung jawab atas aroma khas bawang. Selain menjadi
tiosulfinat, asam sulfenat yang bertemu dengan enzim lain, LF-
sintase (Lacrymatory factor: faktor air mata ) akan diubah menjadi
syn-propanethial-S-Oxide yang berwujud gas. Apabila gas ini
mengenai kornea mata, signal dikirim sebagai gangguan pada
mata dan mata akan berkedip-kedip serta mengeluarkan airmata
untuk “mengusir” pengganggu ini. Tanaman ini adapat tumbuh
dengan baik di dataran rendah bersuhu 25-32 derajat celcius. Jenis
tanah yang baik untuk budiddaya bawang merah adalah regosol,
grumusol, latosol dan alluvial dengan pH 5.5 – 7.
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Gambar 2. Bawang merah

Sumber:http://3.bp.blogspot.com/R6b0V9SKwXk/VpXEohikgZI/AAAAAAAAC54/
oAKT8TsKehI/s1600/bawang-merah.jpg

Klasifikasi Bawang Merah

 Kingdom : Plantae

 Sub kingdom : Tracheobionta
 Super divisio : Spermatophyta
 Divisio : Magnoliophyta

 Kelas : Liliopsida
 Sub kelas : Lilidae

 Ordo : Lililales
 Famili : Liliaceae
 Genus : Allium

 Spesies : Allium cepa

Sentra Produksi Bawang Merah

Di Brebes Jawa tengah selama ini identik sebagai sentra utama
produksi bawang merah di Indonesia. Padahal masih banyak daerah
lain di Indonesia yang juga memproduksi bawang merah.
Berdasarkan data Ditjen Hortikultura, kementrian pertanian
(kementan) sentra- sentra produksi bawang merah tersebar antara
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lain di Solo, Bandung, Majalengka, Cirebon, Brebes, Tegal, Kendal,
Demak, Bima, Pati, Nganjuk, Probolinggo, dan Enrengkang.
Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi lumbung bawang
merah nasional. Rata-rata produksi bawang merah setiap tahun 1
juta ton (finance.detik.com. 2015).

3. Bawang putih

Tanaman bawang putih ini berguna untuk bahan dasar masakan
(bagian umbi) di Indonesia. Tetapi selain sebagai bahan dasar
masakan bawang putih ini berfungsi sebagai pestisida organik
untuk membunuh atau membasmi hama, bakteri dan jamur pada
tanaman.Sentra produksi bawang putih di tanah air.tanaman ini
mengandalkan pada penggunaan tanah atau media lainnya disuatu
lahan  untuk membesarkan tanaman dan lalu memanen bagiannya
yang bernilai ekonomi seperti daun, buah/bulir, biji, dan tunas.

Gambar 3. Bawang putih

Sumber:http://3.bp.blogspot.com/muYeqcXccRI/VpXEpH0OY3I/AAAAAAAAC5w/
YhHRLvYEtY4/s1600/khasiat-bawang-putih.jpg
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Klasifikasi Bawang Putih

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas : Liliopsida (berkeping satu / monokotil)
Sub Kelas : Liliidae
Ordo : Liliales

Famili : Liliaceae (suku bawang-bawangan)
Genus : Allium
Spesies : Allium sativum L.

Sentra Produksi Bawang Putih

Bawang putih akan dapat berkembang dengan baik bila berada
di dataran rendah. Daerah di Indonesia yang memiliki kriteria
tanah cocok untuk pertumbuhan bawang putih adalah Yogyakarta,
Brebes, Nganjuk, Mojokerto khususnya kecamatan Pacet dan pulau
Dewata Bali (Anneahira.com 2017).

4. Belimbing Wuluh

Hampir semua jenis tanah yg digunakan untuk pertanian cocok
pula untuk tanaman belimbing. Tanahnya subur, gembur, banyak
mengandung bahan organik, aerasi dan drainasenya baik. Derajat
keasaman tanah untuk tanaman belimbing yaitu memiliki pH
5,5–7,5.Kandungan air dlm tanah atau kedalaman air tanah antara
50–200 cm dibawah permukaan tanah. Tanaman ini juga berfungsi
sebagai Pengendalian hama atau penyakit dgn cara memotong
bagian yg terserang parah, perbaikan drainase tanah &
penyemprotan pestisida pada konsentrasi rendah antara 30–50 %
dari yg dianjurkan. (budidayadesa.2014).
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Gambar 4. Tanaman Belimbing wuluh

Sumber:http://1.bp.blogspot.com/oM1OKDyJcUg/VpXEnIx10GI/AAAAAAAAC44/
yLpoSDTYIh0/s1600/Belimbing-Wuluh-2.jpg

Klasifikasi Belimbing wuluh

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas : Rosidae

Ordo : Geraniales
Famili : Oxalidaceae (suku belimbing-belimbingan)

Genus : Averrhoa
Spesies : Averrhoa bilimbi L  Kingdom

Sentra Produksi Belimbing Wuluh

Belimbing wuluh merupakan tumbuhan asli Indonesia dan
daratan Malaya. Banyak dibudidayakan di daerah tropika lainnya.
Dapat tumbuh sampai ketinggian 750 mdpl. Pada ketinggian
tersebut belimbing wuluh dapat diketemukan tumbuh liar di hutan
semak belukar muda. Di Indonesia belimbing wuluh merupakan
tanaman budidaya pekarangan. Di Jakarta banyak dibudidayakan
di dataran rendah dan daerah pegunungan bagian bawah.
Penanaman yang dikerjakan penduduk lebih bersifat untuk
pelengkap pekarangan dan tidak pernah dilakukan perawatan
guna mendapatkan hasil yang baik (Jakarta.go.id).
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5. Lidah buaya

Produk yang dihasilkan dari lidah buaya dapat berupa shampo,
pasta gigi, dan aneka macam kosmetik lainnya malahan sekarang
telah dijual dalam bentuk minuman koktail.  Kegunaannya bagi
kesehatan manusia antara lain untuk mengobati sakit kepala/
pusing, sembelit, kejang pada anak, kurang gizi, batuk rejan,
muntah darah, kencin manis, wasir, peluruh haid dan penyubur
rambut.  Selain itu lidah buaya juga bermanfaat sebagai penyembuh
luka dan luka bakar serta mengurangi infeksi. Cairan lidah buaya
mengandung unsur utama, yaitu  aloin, emodin, gum dan unsur
lain seperti minyak atsiri.  Senyawa-senyawa gula juga terdapat
pada lidah buaya dalam bentuk mannosa, glukosa, serta sejumlah
kecil silosa, arabinosa, galaktosa, ramnosa  serta enzim-enzim
oksidase.  Aloe vera adalah tanaman yang tidak tahan lahan basah
dan tergenang air serta memerlukan sinar matahari penuh
(Kurniawati. 2015).

Gambar 5. Tanaman Lidah Buaya

Sumber:http://4.bp.blogspot.com/l73zjbbYjPg/VpXEpxxr0JI/AAAAAAAAC5s/
jhuds0-f6cY/s1600/lidah%2Bbuaya.jpg
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Klasifikasi Lidah Buaya

Kingdom : Plantae
Kelas : Liliopsida

Ordo : Asparagales
Family : Aspnodelaceae

Genus : Aloe
Spesies : Aloe Vera L

Sentra Produksi Lidah Buaya

Tanaman lidah buaya ini sangat adaptif (tumbuh subur) pada
lahan gambut di Kalimantan Barat (kota Pontianak dan Kabupaten
Pontianak). Di bandingkan dengan lidah buaya di daerah lain,
lidah buaya yang di tanam di Kalimantan barat lebih besar (daun
lebih lebar dan tebal) sehingga produksinya lebih tinggi.

6. Sirsak

Tanaman Sirsak tumbuh baik di dataran rendah bertipe iklim
lembab hingga dataran tinggi 1.000 m dpl. Di dataran beriklim
kering, tanaman masih mampu tumbuh dan berbuah, asalkan air
tanah dangkal (kurang dari 150 cm). Curah hujan yang sesuai

Gambar 6. Tanaman Sirsak

Sumber:http://4.bp.blogspot.com/7C_HghQOERw/VpXEo7X311I/AAAAAAAAC50/
TCQUYGw1Rc0/s1600/daun
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antara 1.500 – 2,000 mm/tahun dengan musim kemarau 4 – 6
bulan. Derajat keasaman (pH) tanah yang baik bagi tanaman sirsak
antara 5,5 – 7, tetapi dapat tumbuh pada semua tipe tanah. Tanah
subur lebih disenangi.Manfaat buah sirsak untuk kesehatan sudah
dipercaya dan terbukti ampuh mengobati berbagai penyakit.
Tanaman ini juga dapat digunakan sebagai pestisida organik yang
dapat membunuh hama, bakteri, beserta jamur (pertania, 2015).

Klasifikasi Tanaman Sirsak

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisio : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisio : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas : Magnoliopsida (Dikotil / berkeping dua)
Sub Kelas : Magnoliidae
Ordo : Magnoliales

Famili : Annonaceae
Genus : Annona

Spesies : Annona muricata

Sentra produksi tanaman sirsak: Seluruh Pulau Jawa

7. Srikaya

Tanaman srikaya ini Buahnya mengandung energi, protein,
karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu juga
mengandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Akar dan kulit
kayu mengandung flavonoida, borneol, camphor, terpene, dan
alkaloid anonain. Akarnya mengandung saponin, tannin, dan
polofenol. Bijinya mengandung minyak, resin, dan bahan beracun
yang bersifat iritan. Karenanya baik daun, akar, buah, kulit kayu,
maupun bijinya bisa dimanfaatkanuntuk mengobati berbagai
penyakit. Daun dapat digunakan untuk mengobati batuk, demam,
reumatik, diare, disentri, cacingan, kutu kepala, menurunkan kadar
asam urat darah yang tinggi, dan sebagai obat luar untuk borok,
luka, bisul, scabies, kudis, dan eczema. Bijinya dapat digunakan
untuk pengobatan cacingan, gangguan pencernaan, hingga
mematikan kutu kepala dan serangga. Buah muda untuk obat
diare, disentri akut, dan gangguan pencernaan. Akar dapat sebagai
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obat untuk sembelit dan gangguan pencernaan. Sedangkan kulit
kayu dapat sebagai obat diare, disentri, dan luka berdarah
(alamendah.2015). tanaman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai
pestisida organik untuk membasmi hama.

Gambar 7. Tanaman Srikaya

Sumber:http://4.bp.blogspot.com/ryeXnU5nJOI/VpXEq9R6uJI/AAAAAAAAC58/
g9VWmbKS9_I/s1600/srikaya%2Baustralia%2Bmerah.jpg

Klasifikasi Ilmiah Dari Tanaman Srikaya

Kingdom : Plantae.

Ordo : Magnoliales.
Famili : Annonaceae.

Genus : Annona.
Spesies : Annona squamosa L.

Sentra Produksi Tanaman Srikaya

Tanaman ini paling banyak tumbuh di Kabupaten Gunungkidul
(Gedangsari, Tepus, dan Tanjungsari).

8. Kaliandra

Tanaman kaliandra bisa tumbuh didataran rendah sampai
ketinggian 1500 dpl. Kaliandra memiliki kandungan protein kasar
22,4%, lemak 4,1 %. Tanaman ini juga bisa digunakan untuk
membasmi atau membunuh hama tanaman misalnya walang. Bagian
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yang di gunnakan untuk membuat pestisida organik adalah daun
dan kulit batang.

Gambar 8. Kaliandra

Sumber:http://2.bp.blogspot.com/PyW0F_ESqX4/VpXEoYObYQI/AAAAAAAAC5U/
Ix4FmP6DRhw/s1600/artemisia%2Bvulgaris-%2Bmaachapatri.jpg

Kalsifikasi Kaliandra

Regnum : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae
Classis : Dicotyledoneae

Subclassis : Dialypetalae
Ordo : Rosales
Familia : Mimosaceae

Genus : Calliandra
Species : Calliandra sp.

Sentra Produksi Kaliandra

Kaliandra merah dapat tumbuh alami di sepanjang bantaran
sungai.  Ia dengan cepat akan tumbuh dan mengisi areal-areal
yang vegetasinya terganggu, misalnya di tepi-tepi jalan.Namun,
tanaman ini tidak tahan berada di bawah naungan dan
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mudah sekali kalah bersaing dengan vegetasi sekunder lain.Di
Meksiko dan Amerika Tengah, kaliandra tumbuh di berbagai
habitat pada ketinggian permukaan laut sampai 1.860 meter. Ia
tumbuh baik terutama terdapat di daerah yang curah hujannya
berkisar antara 1000 dan 4000 mm per tahun.  Meskipun begitu
pada beberapa kasus ia juga dijumpai pada daerah yang curah
hujan tahunannya hanya 800 mm per tahun.

9. Pinang

Pada Biji buah pinang mengandung alkaloid, seperti arekolin
(C8 H13 NO2), arekolidine, arekain, guvakolin, guvasine dan
isoguvasine, tanin terkondensasi, tannin terhidrolisis, flavan, senyawa
fenolik, asam galat, getah, lignin, minyak menguap dan tidak
menguap, serta garam (Wang et al., 1996). Nonaka
(1989) menyebutkan bahwa biji buah pinang mengandung
proantosianidin, yaitu suatu tannin terkondensasi yang termasuk
dalam golongan flavonoid. Proantosianidin mempunyai efek
antibakteri, antivirus, antikarsinogenik, anti-inflamasi, anti-alergi,
dan vasodilatasi (Fine, 2000). Tanaman ini juga bisa dijadikan
sebagai pestisida organik yang berfungsi untuk membunuh atau
membasmi hama, bakteri maupun jamur.

Gambar 9. Tanaman Pinang

Sumber:http://1.bp.blogspot.com/cJUXXNXYwR0/VpXEqKtLo8I/AAAAAAAAC5o/
scwK4QfwQ1c/s1600/manfaat-pinang-muda-300x225.jpg
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Klasifikasi Pinang

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas : Liliopsida (berkeping satu / monokotil)
Sub Kelas : Arecidae
Ordo : Arecales

Famili : Arecaceae (suku pinang-pinangan)
Genus : Areca
Spesies : Areca catechu L.

Sentra Produksi Tanaman Pinang

Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh,
merupakan kawasan sentral perkebunan pinang, karena komoditas
tersebut kini menjadi salah satu mata pencaharian pokok warga
setempat. Disebutkan, buah pinang di kawasan itu memiliki kualitas
terbaik bila dibandingkan dengan daerah lain di Aceh Utara, baik
dari segi getahnya maupun buahnya.

10. Jukut lokot mala (Artemisia vulgaris L)

Tanaman ini  tumbuhan obat yang berkhasiat untuk
pengobatan penyakit pada perempuan. Sering dimasak dengan
daging berlemak sebagai sayuran. Seperti juga adas, baru cina
merupakan satu dari 9 tumbuhan obat sacral di Anglo Saxon.
Perbanyakan dengan setek atau biji. Daun tanaman ini mengandung
minyak asiri (phellandrene, cadinene, a-thujone),a-amirin, fernenol,
dihydromatricaria ester, cineole, 1-a-terpineol,b-kariophilene, 1-
quebrachitol, dan tannin. Akar dan batangnya mengandung inulin
(yang mengandung artemose). Sedangkan cabang kecil
mengandung oxytocin, yomogi alkohol, dan ridentin.
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Gambar 10. Jukut Lokot mala

Sumber:http://4.bp.blogspot.com/Vo535V4zNx4/VpXEnj4qXQI/AAAAAAAAC5E/
YvAEEupoPtM/s1600/Kaliandra.jpg

Klasifikasi Tanaman Jukut Lokot Mala

Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Asterales
Famili : Asteraceae

Genus : Artemisia
Spesies : Artemisia Vulgaris L.

Sentra Produksi Jukut Lokot Mala

Daerah tumbuh tanaman ini berada di beberapa tempat yaitu,
Sumatera: baru cina, sudamala. Jawa: beunghar, kucicing, jukut lokot
mala (Sunda), suket gajahan (Jawa), brobos kebo (Surabaya). Jakarta:
daun manis, cam cao. Maluku: kolo, goro-goro (Ternate).

Cara Membuat Herbisida Organik

Dari beberapa contoh diatas masih banyak bahan atau tanaman
alami yang dapat digunakan untuk pembuatan herbisida organik
seperti jahe, jambu biji, jarak, jeruk nipis, kemangi, kunyit, sereh
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dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut akan dibuat menjadi
sebuah pestisida organik yang berfungsi untuk membunuh berbagai
macam jenis hama seperti jamur, bakteri dan hewan-hewan yang
merugikan lainnya. Cara pembuatan pestisida organic atau bisa
disebut herbisida organik dibagi menjadi beberapa macam beserta
cara penggunaannya yaitu :

1. Cara Pertama

Bahan-bahan
- Air  4 liter

- Bawang Merah 1 kg (telah diblender)
- Garam  2 kg
- Cuka 80%   2 botol

- Belerang  3 ons

Cara Membuat

- Rebus semua bahan kecuali cuka sampai mendidih.

- Lalu angkat dan tunggu sampai dingin.
- Setelah dingin campurkan cuka  dan di aduk sampai merata.
- Kemudian disimpan dalam jerigen.

Cara Pemakaian

- 2 gelas herbisida untuk 1 tangki 10-15liter.-
- Setelah 2 hari penyemprotan gulma baru terlihat mulai mati.

Jika ingin mengoplos herbisida alami diatas.

- Bisa  dioploskan dengan roundup atau sejenisnya dengan
takaran 1 liter roundup 4 liter herbisida organic diatas.

2. Cara Kedua

Bahan-bahan
- Garam kotor 1 kg

- Bawang Putih ¼  Kg (yang telah di blender)
- Pupuk urea  1 kg
- Sabuk colek 1 wadah

- Bensin 1 Liter
- Solar 1 Liter
Cara Pembuatan : Campur semua bahan lalu aduk jadi satu.

Cara Pemakaian : 2 gelas untuk 10-15 liter air.
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3. Cara Ketiga

Bahan-bahan
- Pinang ¼ Kg (yang telah dihancurkan)

- Ragi tape 1 kantong.
- Pupuk urea 1kg

- Air hujan 5-6 liter.
- Roundup/Gramoxon 1 liter (jika ingin menambahkannya)

Cara Membuat

- Campur semua bahan di dalam ember.

- Lalu aduk sampai merata.
- Setelah di aduk pindahkan kedalam jerigen lalu tutup rapat. 

- Simpan selama 7-14 hari supaya fermentasi sempurna.
- Selama fermentasi berlangsung jauhkan dari jangkauan sinar

matahari secara langsung dan anak-anak.

Cara Pemakaian: Gunakan 80-100 cc untuk 11-15 liter.

4. Cara Keempat

Bahan-bahan
- Belimbing Wuluh ½ Kg (yang sudah di blender)
- Air fermentasi Kakao 15 liter
- Sabun colek ½ kg

- Pupuk Urea 1 kg
- Air 1 liter
- Roundup/Gramoxon 1 liter (jika ingin menambahkannya)

Cara Membuat

- Rebus sabun colek dengan 1 liter air sampai mendidih.
- Lalu angkat dan dinginkan.

- Setelah itu campur semua bahan menjadi satu dan aduk
sampai merata.

Cara Pemakaian: 2 gelas atau ±180-190 cc untuk 15 liter air.

5. Cara Kelima

Bahan bahan
- Lengkuas ½ Kg (yang sudah dihancurkan)

- Ragi tape 25 butir
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- Deterjen 60 gram
- Pupuk ZA ½ kg

- Air Kelapa 2 liter
- Roundup/Gramoxon 1 liter (jika ingin menambahkannya)

Cara Membuat

- Campur semua bahan kecuali Deterjen dan Roundup/
gromoxone kedalam ember. 

- Lalu aduk sampai merata.

- Setelah itu masukan Deterjen aduk sampai rata.
- Lalu masukkan Roundup/Gramoxone.
- Aduk lagi sampai semua bahan agar benar-benar tercampur

sampai merata.
- Lalu masukkan kedalam jerigen.

Cara Pemakaian: 100 cc untuk 13-20 liter air

6. Cara Keenam

Alat yang Dibutuhkan
- Jerigen ukuran 10 Lt
- Ember
- Pisau

Bahan yang Dibutuhkan
- Air kelapa 5 Lt
- Ragi 20 – 30 butir

- Bawang putih 300 gr (sudah diiris)
- Round Up/ Gramoxon 1 Lt

Cara Membuat
- Bahan dicampur dan dimasukan kedalam jerigen.
- Simpan selama 15 hari.

- Setiap 2 hari tutup jerigen dibuka untuk mengeluarkan gas.

Cara Pemakaian

Penggunaan cairan herbisida organik menggunakan semprot
spriyer "solo" dengan dosis 100cc untuk ukuran per tangki spriyer.
Usahakan dalam menyemprot lahan yang bergulma, harus basah
kena semprot agar cepat herbisisda membasmi gulma. Jangan
menyemprot diwaktu gerimis atau hujan, ini tidak akan berfungsi
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seperti yang diharapakan. Usahakan tidak mengenai tanaman
budidayanya karena bisa jadi tanaman budidaya tersebut bukan
termasuk galur yang resisten herbisida.

7. Cara Ketujuh

Alat yang Dibutuhkan
- Jerigen ukuran 10 Lt

- Ember
- Pisau
Bahan yang Dibutuhkan
- Air kelapa 5 Lt
- Bawang merah ½ Kg (sudah diiris)
- Derterjen merk apa saja 50 gr

- Pupuk ZA ½ Kg
- Ragi tape 10 butir

- Round Up/ Gramoxon 1 Lt

Cara Membuat

- Ambil ember atau apa saja untuk wadah mencampur.
- Masukan air kelapa dalam ember.

- Masukan ragi dan pupuk ZA terus aduk sampai tercampur
rata.

- Masukan juga detergen sambil terus diaduk.
- Terakhir masukan herbisida sambil terus di aduk.
- Bila sudah tercampur rata simpan selama 15 hari.

- Setiap 2 hari tutup jerigen dibuka untuk mengeluarkan gas.
Cara Pemakaian

Penggunaan cairan herbisida organik menggunakan semprot
spriyer "solo" dengan dosis 100cc untuk ukuran per tangki spriyer.
Usahakan dalam menyemprot lahan yang bergulma, harus basah
kena semprot agar cepat herbisisda membasmi gulma. Jangan
menyemprot diwaktu gerimis atau hujan, ini tidak akan berfungsi
seperti yang diharapakan. Usahakan tidak mengenai tanaman
budidayanya karena bisa jadi tanaman budidaya tersebut bukan
termasuk galur yang resisten herbisida.
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8. Cara Kedelapan
Alat yang Dibutuhkan
- Penumbuk

- Jerigen ukuran 10 liter
- Glass ukur
- Corong

Bahan yang Dibutuhkan
- Air kelapa 10 liter
- Ragi 40 butir

- Mobillin (EM 4+) 20 ml.
Cara Membuat
- Menyiapkan 10 liter air kelapa.
- Menghaluskan ragi sebanyak 20 butir.
- Memasukkan hasil penghalusan ragi  kedalam jerigen yang

didalamnya telah berisi 10 liter air kelapa.
- Melarutkan ragi yang telah dihaluskan dengan air kelapa

sampai homogen.
- Menambahkan 20 ml Mobillin.
- Memfermentasikan selama 2 minggu, pada jerigen dalam

keadaan tertutup.
- Fermentasi disimpan dalam keadaan kedap udara tanpa

terkena sinar matahari. Setiap 2 hari tutup jerigen dibuka
untuk mengeluarkan gas ysng terbentuk.

h. Herbisida organik Bio Coco siap digunakan.

Cara Pemakaian

Penggunaan cairan herbisida organik menggunakan semprot
spriyer "solo" dengan dosis 200 ml untuk ukuran per tangki spriyer/
kompresor (16 liter) dan tambahkan air sungai/sumur sampai penuh.
Usahakan dalam menyemprot lahan yang bergulma, harus basah
kena semprot agar cepat herbisida membasmi gulma. Jangan
menyemprot diwaktu gerimis atau hujan, ini tidak akan berfungsi
seperti yang diharapakan. Usahakan tidak mengenai tanaman
budidayanya karena bisa jadi tanaman budidaya tersebut bukan
termasuk galur yang resisten herbisida. Jika luas lahan 1 Ha, maka
dibutuhkan 10 tangki kompresor (160 liter) yang berarti
membutuhkan 200 ml (2 liter) herbisida organik.
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9. Cara Kesembilan

Alat yang Dibutuhkan
- Penumbuk

- Jerigen ukuran 10 liter
- Glass ukur

- Corong
Bahan yang Dibutuhkan
- Air Sumur10 liter

- Bawang Putih 0,5 kg.
- Ragi 40 butir
- Mobillin (EM 4+) 20 ml.

Cara Membuat
- Menyiapkan 10 liter sumur.

- Menghaluskan bawang putih sebanyak 0,5 kg.
- Menghaluskan ragi sebanyak 20 butir.
- Memasukkan hasil penghalusan bawang putih dan ragi

kedalam jerigen yang didalamnya telah berisi 10 liter air
sumur.

- Melarutkan bawang putih dan ragi yang telah dihaluskan
dengan air sumur sampai homogen.

- Menambahkan 20 ml Mobillin.
Memfermentasikan selama 2 minggu, pada jerigen dalam
keadaan tertutup.

- Fermentasi disimpan dalam keadaan kedap udara tanpa
terkena sinar matahari. Setiap 2 hari tutup jerigen dibuka
untuk mengeluarkan gas ysng terbentuk.

- Herbisida organik Bio Allium siap digunakan.

Cara Pemakaian

Penggunaan cairan herbisida organik menggunakan semprot
spriyer "solo" dengan dosis 200 ml untuk ukuran per tangki
spriyer/kompresor (16 liter) dan tambahkan air sungai/sumur
sampai penuh. Usahakan dalam menyemprot lahan yang
bergulma, harus basah kena semprot agar cepat herbisida
membasmi gulma. Jangan menyemprot diwaktu gerimis atau
hujan, ini tidak akan berfungsi seperti yang diharapakan.
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Usahakan tidak mengenai tanaman budidayanya karena bisa jadi
tanaman budidaya tersebut bukan termasuk galur yang resisten
herbisida. Jika luas lahan 1 Ha, maka dibutuhkan 10 tangki
kompresor (160 liter) yang berarti membutuhkan 200 ml (2 liter)
herbisida organik.

10. Cara Kesepuluh

Alat yang Dibutuhkan

- Jerigen ukuran 10 Lt
- Ember
- Pisau

- Lumpang Alu

Bahan yang Dibutuhkan

- Air kelapa 5 Lt

- Ragi 20 – 30 butir
- Bawang Putih atau Bawang Merah 250 gr (sudah diiris)

- Round Up atau Gramoxon 1 Lt
Cara Membuat
- Menyiapkan Alat dan bahan yang dibutuhkan.

Sumber: Dokumen Penulis (Pribadi)
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- Mengupas bahan berupa bawang putih.

Sumber: Dokumen Penulis (Pribadi)

- Menumbuk bahan hingga halus.

Sumber: Dokumen Penulis (Pribadi)

- Menghaluskan Ragi.

Sumber: Dokumen Penulis (Pribadi)
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- Mencampurkan semua bahan kedalam ember.

Sumber: Dokumen Penulis (Pribadi)

- Mengaduk hingga bahan homogen.

Sumber: Dokumen Penulis (Pribadi)

Memasukkan bahan yang sudah homogen kedalam jerigen.
Mendiamkanselama 15 hari. Setiap 2 hari tutup jerigen dibuka
untuk mengeluarkan gas.

Sumber: Dokumen
Penulis (Pribadi)
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Selama ini, masalah gulma merupakan masalah pada tanaman
perkebunan besar, sedangkan pada tanaman pangan dan
hortikultura tidak menjadi masalah, karena dapat diatasi secara
manual. Pengendalian gulma dengan menggunakan bahan kimia
banyak menimbulkan masalah. Tindakan pengendalian gulma yang
sering dilakukan adalah dengan menggunakan bahan kimia sintetis,
yang disebut herbisida. Herbisida adalah suatu senyawa kimia yang
digunakan untuk mengendalikan gulma tanpa menggangu
tanaman pokok (Sukman dan Yakub,1997). Terjadinya pencemaran
dan polusi merupakan dampak negatif dari penggunaan herbisida
sintesis. Untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan
herbisida tersebut, petani menggunakan metoda pengendalian
gulma dengan menggunakan bahan non-kimia atau herbisida
organik. Herbisida organik terbuat dari bahan alami yang relaitf
aman dan ramah lingkungan.

Adapun keuntungan yang diberikan oleh herbisida organik
adalah sebagai berikut (Sukman dan Yakub,1997):

EFEKTIFITAS HERBISIDA ORGANIK

BBBBBABABABABAB 4 4 4 4 4

39
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1. Dapat mengendalikan gulma sebelum menganggu.

2. Dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman.

3. Lebih efektif membunuh gulma tahunan dan semak belukar.

4. Dapat menaikkan hasil panen tanaman.

Salah satu mekanisme herbisida organik adalah alelopati yang
pertama kali dikemukakan oleh Hans Molisch tahun 1937. Alelopati
berasal dari kata allelon (saling) dan pathos (menderita). Menurut
Molisch, alelopati meliputi interaksi biokimiawi secara timbal balik,
yaitu yang bersifat penghambatan maupun perangsangan antara
semua jenis tumbuhan termasuk mikroorganisme.

Tahun 1974, Rice memberikan batasan alelopati sebagai keadaan
merugikan yang dialami tumbuhan akibat tumbuhan lain, termasuk
mikroorganisme, melalui produksi senyawa kimia yang dilepaskan
ke lingkungannya. Batasan ini kemudian terus diverifikasi dengan
berbagai penelitian. Tahun 1984, Rice melaporkan bahwa senyawa
organik yang bersifat menghambat pada suatu tingkat konsentrasi,
ternyata dapat memberikan pengaruh rangsangan pada tingkat
konsentrasi yang lain. Sejak tahun tersebut, Rice dan sebagian
besar ilmuwan yang menekuni alelopati merujuk terhadap batasan
yang dikemukakan oleh Molisch.

Alelopati kemudian didefinisikan sebagai pengaruh langsung
ataupun tidak langsung dari suatu tumbuhan terhadap yang
lainnya,termasuk mikroorganisme, baik yang bersifat positif/
perangsangan, maupun negatif/penghambatan terhadap
pertumbuhan, melalui pelepasan senyawa kimia ke lingkungannya
(Rice 1995; Inderjit & Keating 1999; Singh et al. 2003). Saat ini
kajian mengenai alelopati sangat berkembang dan menjadi bagian
minat keilmuan tersendiri. Para ilmuwan peminat kajian alelopati
tahun 1994 telah membentuk suatu asosiasi berskala internasional
yang bernama

International Allelopathy Society (IAS), yang berperan
memfasilitasi komunikasi, publikasi, dan kerjasama di antara para
ilmuwan memaparkan perkembangan terkini kajian alelopati yang
dihimpun dari berbagai sumber publikasi. Tulisan ini diawali dengan
informasi mengenai sumber alelopati dalam agroekosistem,
dilanjutkan dengan keragaman potensi alelopati, lingkup bidang
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kajian alelopati, serta penerapan alelopati dalam isu pertanian
berkelanjutan.

Menurut Budi dan Hadjoeningtyas (2013), beberapa spesies
tumbuhan dilaporkan mengeluarkan senyawa kimia (allelokimia)
yang dapat menghambat tumbuhan disekitarnya. Apabila senyawa
ini dapat mengahambat gulma tetapi tidak berpengaruh negatif
atau berpengaruh positif terhadap tanaman pokok, maka tanaman
tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai herbisida
organik. Alang-alang  dilaporkan menghasilkan senyawa kimia
polifenol yang dapat menghambat perkecambahan beberapa jenis
biji gulma didalam tanah.

Ageratum (tumbuhan bandotan) seringkali populasinya lebih
dominan dibandingkan tanaman liar lainnya. Ageratum diduga
kuat mempunyai allelopathy di mana Ageratum mengeluarkan
eksudat kimia yang dapat menekan pertumbuhan tanaman liar
lainnya. Hasil penelitian Xuan et al., yang dilakukan di Fakultas
Pertanian, Universitas Miyazaki, Jepang. Penggunaan daun
Ageratum dengan dosis 2 ton/ha dapat menekan sampai 75%
gulma pada tanaman padi seperti Aeschynomene indica, Monochoria
vaginalis dan Echinochloa crusgalli var. Formosensis Ohwi.
Kemampuan Ageratum sebagai allelopathy diidentifikasi karena
adanya 3 phenolic acid yaitu gallic acid, coumalic acid dan
protocatechuic acid, yang dapat menghambat pertumbuhan
beberapa gulma pada tanaman padi. Selain itu penggunaan daun
Ageratum dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen
padi sampai 22% lebih baik dibandingkan kontrol, dan 14%
dibanding dengan penggunaan herbisida. Hal tersebut diduga
karena penambahan daun Ageratum meningkatkan kandungan
nitrogen dalam tanah yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan
padi. Melimpahnya tanaman ini yang seringkali hanya dianggap
sebagai gulma barangkali dapat menjadi sumber pupuk kompos
yang baik bagi tanaman, apalagi semakin mahalnya harga pupuk
bagi petani (Hogantara, 2017).

Ekstrak daun A. conyzoides L. berpengaruh nyata menurunkan
perkecambahan dan pertumbuhan serta meningkatkan persentase
kerusakan pada anakan gulma P. conjugatum. Konsentrasi ekstrak
daun 20% merupakan konsentrasi optimum yang dapat menghambat
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perkecambahan, pertumbuhan serta meningkatkan persentase
kerusakan anakan gulma P. conjugatum berturut-turut sebesar 80,5
%, 63,15 % dan 17,72 %. Berdasarkan hasil pengamatan yang
didapat maka disarankan melakukan uji alelopat dari ekstrak daun
gulma A. conyzoides L. terhadap jenis gulma lain untuk mengetahui
potensi alelopat dari ekstrak daun gulma A. conyzoides L. tersebut
(Isda, 2013).

Menurut  Talahatu (2015) terdapat efektifitas herbisida alami
ekstrak daun cengkeh pada konsentrasi 50% yang dapat gunakan
sebagai salah satu alternatif untuk menghambat pertumbuhan
tinggi gulma rumput teki. Semakin tinggi ekstrak daun cengkeh
yang diberikan terhadap gulma rumput teki maka akan semakin
berpotensi menghambat gulma rumput teki yang diukur dari tinggi
tanaman, fitotoksisitas, berat basah dan berat kering gulma rumput
teki.  Cengkeh merupakan tanaman rempah asli Kepulauan Maluku,
dan telah di perdagangkan serta dibudidayakan secara turun-
temurun dalam bentuk perkebunan rakyat. Pemisahan kandungan
kimia dari daun cengkeh menunjukkan bahwa daun cengkeh
mengandung saponin, alkaloid, glikosida flavonoid dan tannin.
Flavonoid adalah salah satu jenis senyawa yang bersifat racun/
alelopati, merupakan persenyawaan Dari gula yang terikat dengan
flavon. Flavonoid mempunyai sifat khas yaitu bau yang sangat
tajam, rasanya pahit, dapat larut dalam air dan pelarut organik,
serta mudah terurai pada temperatur tinggi.

Senyawa alelopati yang terdapat di dalam ekstrak serasah daun
mangga dan daun mahoni sebanyak 55% ekstrak mempengaruhi
perkecambah dan pertumbuhan rumput grinting. Ekstraksi soxhlet
serbuk kulit batang daun mahoni (S. mahagoni Jacq.) diperoleh
ekstrak pekat metanol sebanyak 873,841 g dari 8 kg serbuk mahoni.
Ektrak pekat metanol dalam uji fitokimia metabolit sekunder
menunjukkan adanya kandungan alkaloid, tanin, saponin, fenolik
hidrokuinon, dan flavonoid. Senyawa terpenoid, flavonoid dan
fenol adalah alelokimia yang bersifat menghambat pembelahan sel
(Yulifrianti 2015).

Tanaman alang-alang, akasia, pinus, dan jagung mengandung
senyawa alelopati yang potensial dapat dikembangkan sebagai
bahan baku herbisida nabati. Penggunaan herbisida nabati dilatar
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belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup
sehat melalui proses kehidupan kembali ke alam (back to nature),
menyebabkan permintaan produk pertanian organik termasuk lada
organik yang lebih sehat, aman, enak dan ramah lingkungan
meningkat. Salah satu kendala pengembangan lada organik di
Kab. Belitung Timur (Beltim) adalah dalam pengendalian gulma.
Terbatasnya dan mahalnya tenaga buruh tani, belum
dikembangkannya teknik pemanfaatan cover crops serta belum
adanya herbisida nabati komersial, menyebabkan mahalnya biaya
pengendalian gulma pada budidaya lada organik di daerah tersebut
(Djajuli, 2017).

Efektivitas herbisida organik akan memberikan pengaruh yang
berbeda-beda dalam menekan pertumbuhan gulma (Webber &
Shrefler, 2007). Perbedaan morfologi gulma menunjukkan kepekaan
yang berbeda pada suatu herbisida, misalnya daun dengan
kedudukan tegak, sempit dan sangat berlilin akan lebih sedikit
terkena herbisida dari pada daun yang datar, luas dan tak berlilin.
Perakaran yang dalam menjadikan gulma agak toleran terhadap
herbisida tanah yang sering tersebar hanya dekat permukaan saja.
Sedangkan gulma dengan perakaran dangkal akan segera
terpengaruh. Jhonson et al. (2004) menyatakan bahwa efikasi cuka
10% pratanam berpotensi untuk mengendalikan gulma daun lebar
pada tanaman gandum.

Berbeda dengan efek herbisida organik maka untuk
pengendalian secara kimiawi sebaiknya menggunakan senyawa kimia
yang selektif untuk menghambat atau mematikan gulma tetapi
tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Tanggap atau
respon beberapa jenis gulma terhadap herbisida amat tergantung
pada jenis herbisida yang digunakan itulah yang digolongkan
kedalam herbisida selektif atau non selektif (Jamilah, 2013). Herbisida
berbahan aktif Pirazosulfuron etil 10 % merupakan jenis herbisida
pra tumbuh dan purna tumbuh serta selektif untuk pertanaman
padi, bersifat sistemik artinya dapat bergerak dari daun dan bersama
proses metabolisme ikut kedalam jaringan tanaman sasaran. Herbisida
jenis ini mampu mengendalikan gulma berdaun lebar maupun teki-
tekian (cyperaceae), serta beberapa gulma berdaun sempit meski
kadang cenderung kurang efektif (IUPAC, 2014).
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Herbisida sintetis yang kuat dalam mengendalikan gulma daun
lebar, misalnya 2,4-D, MCPA. Herbisida yang aktif terhadap semua
kelompok gulma. Herbisida ini disebut pula sebagai herbisida yang
non-selektif. Herbisida jenis ini mampu membunuh semua tumbuhan
hijau, misalnya glifosat glufosinat, dan paraquat.

Jangka Waktu Efektivitas Herbisida

Jangka waktu pengendalian gulma yang efektif berkaitan
langsung dengan nilai persentase penurunan pertumbuhan gulma
(weed growth reduction). Jangka waktu pengendalian gulma yang
efektif mencerminkan kemampuan herbisida untuk menekan
pertumbuhan gulma secara efektif.

Chung dan Sharif (1991) melaporkan bahwa batas untuk
melakukan penyemprotan kembali adalah 50% penurunan
pertumbuhan gulma agar dicapai pengendalian gulm penurunan
pertumbuhan gulma penurunan pertumbuhan gulma yang efek
penurunan pertumbuhan gulmatif. Utulu (1988) mengkategorikan
50% penurunan pertumbuhan gulma ke dalam kelompok
pengendalian gulma yang moderat (sedang). Jangka waktu
pengendalian gulma yang efektif pada pengkajian ini berkisar
antara 6 sampai dengan 12 minggu.

Jangka waktu pengendalian gulma yang efektif berpengaruh
langsung terhadap efisiensi pengendalian gulma pada perkebunan
kelapa sawit. Semakin panjang jangka waktu pengendalian gulma
yang efektif berarti semakin rendah frekuensi penyemprotan
herbisida per tahun. Kondisi ini akan berdampak terhadap jumlah
dan dosis herbisida yang diaplikasikan serta jumlah tenaga kerja
yang diperlukan.

Paraquat dan glifosat mempunyai jangka waktu pengendalian
gulma yang efektif yang lebih lama, frekuensi penyemprotan per
tahun yang lebih rendah dan biaya pengendalian gulma per
tahun yang lebih murah dibandingkan dengan oxyfluorfen. Hasil
pengkajian menunjukkan bahwa herbisida paraquat dan glifosat
secara tunggal lebih efisien dalam pengendalian gulma pada
perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan dibandingkan
dengan herbisida oxyfluorfen. Secara ekonomi, penggunaan
paraquat dan glifosat lebih dianjurkan dibandingkan oxyfluorfen.
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Penambahan herbisida metil metsulfuron tidak mampu
meningkatkan efikasi dan efisiensi pengendalian gulma pada
perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu penngunaannya tidak
direkomendasikan karena hanya meningkatkan biaya dan bersifat
pemborosan (Wibawa dan Sugandi,2012).

Selektifitas Herbisida

Selektifitas herbisida dipengaruhi oleh dua hal, yaitu :

1. Selektivitas Fisiologik, Selektivitas Fisiologik merupakan
selektivitas bawaan dari herbisida untuk memilih sasaran
(mematikan tumbuhan yang satu tetapi tidak mematikan
lainnya).

2. Selektivitas Fisik, Selektivitas fisik disebabkan oleh adanya zat atau
lapisan tertentu pada tanaman yang mampu menahan herbisida,
sehingga herbisida tidak dapat mencapai bagian tanaman yang
peka.

Gulma yang tidak dapat dibasmi dengan herbisada selektif
dapat dikendalikan dengan herbisida purna tumbuh yang
berspektrum luas dan mampu membunuh hampir semua tumbuhan.
Jika menggunakan herbisida ini diantara tanaman pokok yang
telah tumbuh, penyemprotannya harus dilakukan dengan sangat
hati-hati. Karena kabut semprotnya dapat mematikan tanaman
utama.

Herbisida purna tumbuh memiliki dua cara kerja yang berbeda,
yaitu herbisida kontak dan herbisida sistemik. Pengolahan tanah
atau pencabutan gulma setelah penyemprotan herbisida tidak
disarankan, karena dapat mengurangi efektivitasnya. Pengolahan
tanah akan memutuskan hubungan antara tajuk dan akar gulma,
sehingga herbisida tidak dapat mencapai akar gulma. Jika
pengolahan tanah dilakukan pada saat herbisida sistemik belum
sampai mematikan rhizome atau stolon, gulma baru akan segera
tumbuh dari rhizome atau stolon ang terputus tadi.

Di sisi lain ada beberapa kerugian serius dalam penggunaan
herbisida sintetis (Wibawa dan Sugandi,2012):

1. Herbisida dapat menyebabkan resistensi pada gulma sasaran pada
penggunaan secara terus menerus dalam masa yang panjang
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2. Herbisida mempunyai pengaruh negatif terhadap aktivitas biologi
dari mikroorganisme dalam tanah

3. Beberapa herbisida sangat berbahaya terhadap kesehatan pekerja
dan konsumen

4. Aplikasi herbisida yang aman memerlukan level training yang
tinggi supaya petani dapat memilih formulasi, dosis, waktu dan
metode yang tepat untuk mengendalikan gulma dikaitkan
dengan gulma sasaran.

Bahan sintetis bila masuk ke dalam tanah, maka mikroorganisme
akan terdampak. Bila bahan sintetis tersebut belum terurai ketika
dipakai  maka, akibatnya mikroorganisme itu akan mati. Dekomposisi
(penguraian herbisidanya) herbisida sintetis ada yang sukar dan
ada pula yang rewatif mudah terurai di dalam tanah.

Kebutuhan tenaga kerja untuk pengendalian gulma yang cukup
besar dapat ditekan dengan penggunaan herbisida sintetis,
meskipun mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya
adalah gulma dapat dikendalikan dalam waktu relatif singkat
pada areal yang luas. Gulma yang mati oleh herbisida dapat
berfungsi sebagai mulsa, sehingga dapat menghambat kehilangan
air melalui evaporasi, dan mencegah erosi. Dampak negatif
penggunaan herbisida antara lain dapat merusak tanaman,
sehingga penggunaannya harus hati-hati. Pemakaian satu jenis
herbisida secara terus-menerus juga dapat menyebabkan gulma
resisten terhadap herbisida sintetis sehingga sulit dikendalikan
(Situmorang 2011).
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Aerasi : suatu proses penambahan udara/ oksigen dalam air
dengan membawa air dan udara ke dalam kontak
yang dekat, dengan cara menyemprotkan air ke
udara (air ke dalam udara) atau dengan memberikan
gelembung-gelembung halus udara dan
membiarkannya naik melalui air (udara ke dalam
air).

Anorganik : sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan
dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk
sinterik maupun hasil prosses teknology
pengelolahan bahan tambang atau sumber daya
alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam,
Contohnya: botol plastik, tas plastik, kaleng.

Auksin : zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung
batang, akar, dan pembentukan bunga yang
berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan
memicu pemanjangan sel di daerah belakang
meristem ujung. Auksin berperan penting dalam
pertumbuhan tumbuhan.

GGGGGLOSARIUMLOSARIUMLOSARIUMLOSARIUMLOSARIUM
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Bakteri : (dari kata Latin bacterium; jamak: bacteria)
kelompok organisme yang tidak memiliki membran
inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain
prokariota dan berukuran sangat kecil
(mikroskopik), serta memiliki peran besar dalam
kehidupan di bumi.

Biomassa : sumber energi terbarukan yang mengacu pada
bahan biologis yang berasal dari organisme yang
belum lama mati (dibandingkan dengan bahan
bakar fosil). Sumber-sumber biomassa yang paling
umum adalah bahan bakar kayu, limbah dan
alkohol.

Degradasi : kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan
sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan
sebagainya).

Dekomposisi : salah satu perubahan secara kimia yang membuat
objek, biasanya makhluk hidup yang mati dapat
mengalami perusakan susunan/struktur yang
dilakukan oleh dekomposer (termasuk semut,
belatung, bakteri dan jamur). Drainase atau
pengatusan : pembuangan massa air secara alami
atau buatan dari permukaan atau bawah
permukaan dari suatu tempat.

Ekstrak : zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah
secara kimiawi. Senyawa kimia yang diekstrak
meliputi senyawa aromatik, minyak atsiri, ester, dan
sebagainya yang kemudian menjadi bahan baku
proses industri atau digunakan secara langsung oleh
masyarakat.

Enzim : biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai
katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi
tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia
organik. Molekul awal yang disebut substrat akan
dipercepat perubahannya menjadi molekul lain
yang disebut produk.
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Erosi : peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah,
batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi
angin, air atau es, karakteristik hujan, creep pada
tanah dan material lain di bawah pengaruh
gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan
yang membuat liang, dalam hal ini disebut bio-erosi.

Evaporasi : proses perubahan molekul di dalam keadaan cair
(contohnya air) dengan spontan menjadi gas
(contohnya uap air).

Fekunditas : laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi
yang diukur berdasarkan jumlah gamet, biji,
ataupun propagula aseksual. Dalam bidang
demografi, fekunditas adalah kapasitas reproduksi
potensial suatu individu ataupun populasi.
Galaktosa merupakan senyawa karbohidrat yang
tergolong dalam monosakarida, termasuk juga
golongan heksosa karena mempunyai 6 atom C
dalam molekulnya. Galaktosa merupakan salah satu
monomer pembentuk laktosa, senyawa ini dapat
ditemukan pada susu.

Glukosa : salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan
sebagai sumber tenaga, glukosa termasuk dalam
golongan monosakarida. Karbihidrat glukosa
merupakan karbohidrat terpenting dalam kaitanya
dengan penyediaan energi di dalam tubuh.

Gulma : tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada
lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa
dicapai oleh tanaman produksi. Batasan gulma
bersifat teknis dan plastis. Teknis, karena berkait
dengan proses produksi suatu tanaman pertanian.

Hama : hewan yang mengganggu atau merusak tanaman
sehingga pertumbuhan dan perkembangannya
terganggu. Hama dapat merusak tanaman secara
langsung maupun tidak langsung. Gangguan atau
serangan hama dapat terjadi sejak benih,
pembibitan, pemanenan, hingga di gudang
penyimpanan.



Herbisida Organik54

Herbisida : bahan senyawa beracun yang dapat dimanfaatkan
untuk membunuh tumbuhan pengganggu yang
disebut gulma. Kehadiran gulma dalam lahan
pertanian sangat tidak diharapkan karena akan
menyaingi tanaman yang ditanam dalam
memperolah unsure hara, air dan matahari.

Hortikultura : cabang pertanian tanaman yang berurusan dengan
tanaman taman, umumnya buah-buahan, sayuran,
dan tanaman hias. Kata ini berasal dari bahasa Latin
hortus, “taman,” dan colere, “untuk menumbuhkan.

Indikator : suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian
atau kondisi. Indikator adalah variabel yang
membantu kita dalam mengukur perubahan-
perubahan yang terjadi baik secara langsung
maupun secara tidak langsung.

Karotenoid : pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas
dan kromoplas tumbuhan dan kelompok organisme
lainnya seperti alga (“ganggang”), sejumlah bakteri
(fotosintentik maupun tidak), dan beberapa fungi
(non-fotosintetik).

Klorofil (dari bahasa Inggris, chlorophyll) atau zat hijau daun
(terjemah langsung dari bahasa Belanda, bladgroen)
adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai
organisme dan menjadi salah satu molekul berperan
utama dalam fotosintesis.

Konjungtivitis awalnya bisa jadi hanya menjangkiti satu mata,
namun biasanya setelah beberapa jam akan
menjangkiti kedua mata. Gejala konjungtivitis
umumnya meliputi mata berair dan terasa gatal.
Namun pada kasus konjungtivitis akibat alergi,
biasanya disertai dengan bulu mata yang
melengket.

Korosif : sifat suatu subtantsi yang dapat menyebabkan
benda lain hancur atau memperoleh dampak
negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan
pada mata, kulit, sistem pernapasan, dan banyak
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lagi. Contoh bahan kimia yang bersifat korosif antara
lain asam sulfat,asam astetat,asam klorida dan lain-
lain.

Klorosis (dari bahasa Inggris, chlorosis): keadaan jaringan tumbuhan,
khususnya pada daun, yang mengalami kerusakan
atau gagalnya pempentukan klorofil, sehingga tidak
berwarna hijau, melainkan kuning atau pucat
hampir putih.

Metabolisme : pertukaran zat antara suatu sel atau suatu
organisme secara keseluruhan dengan zat antara
suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan
lingkungannya. Metabolisme berasal dari kata
Yunani “Metabole” yang berarti perubahan.

Molekul : sekelompok atom (paling sedikit dua) yang saling
berikatan dengan sangat kuat (kovalen) dalam
susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup
stabil. Menurut definisi ini, molekul berbeda
dengan ion poliatomik.

Nitrogen atau zat lemas: unsur kimia dalam tabel periodik yang
memiliki lambang N dan nomor atom 7. Ini adalah
pniktogen paling ringan pada temperatur kamar.
Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa
bau, tanpa rasa, dan merupakan gas diatomik,
sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa
lainnya.

Penyiangan : suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di
antara sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus
menggemburkan tanah. Gulma adalah tumbuhan
yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan
pertanian karena menurunkan hasil yang bisa
dicapai oleh tanaman produksi.

Pestisida : bahan atau zat kimia yang digunakan untuk
membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan,
serangga, maupun hewan lain di lingkungan kita.
Berdasarkan jenis hama yang akan diberantas,
pestisida digolongkan menjadi insektisida,
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herbisida, nematisida, fungisida, dan rodentisida.

pH : derajat keasaman yang digunakan untuk
menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang
dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai
kologaritma aktivitas ion hidrogen (H+) yang
terlarut. Tidaklah diketahui dengan pasti makna
singkatan “p” pada “pH”.

Pneumonitis : istilah umum yang mengacu pada peradangan
jaringan paru-paru. Meskipun pneumonia secara
teknis adalah jenis pneumonitis karena infeksi
menyebabkan peradangan, kebanyakan dokter
merujuk kepada penyebab lain dari peradangan
paru-paru ketika mereka menggunakan istilah
“pneumonitis.”

Rempah-rempah : bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat
yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan
sebagai pengawet atau perisa dalam masakan.
Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan
tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang
mirip, seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan
buah kering.

Respirasi dalam biologi: proses mobilisasi energi yang dilakukan
jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi
tinggi (SET) untuk digunakan dalam menjalankan
fungsi hidup. Dalam pengertian kegiatan kehidupan
sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan
pernapasan.

Residu : endapan (tentang pestisida, minyak tanah, gula,
dan sebagainya)

Revolusi Hijau: sebutan tidak resmi yang dipakai untuk
menggambarkan perubahan fundamental dalam
pemakaian teknologi budidaya pertanian yang
dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di
banyak negara berkembang, terutama di Asia.

Sentra produksi: unit kecil kawasan yang memilik ciri tertentu dimana
didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan
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merupakan area yang lebih khusus untuk suatu
komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk
secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk
berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari
sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah

Silosa : salah satu kelompok monosakarida yang
merupakan gula dengan lima gugus atom karbon
(Pentosa) dan mempunyai gugus aldehida (Gugus
atom karbon yang berikatan dengan satu atau dua
atom hidrogen). Xilosa disebut juga Gula Kayu
karena dihasilkan dari proses isolasi dengan proses
hidrolisis.

Spektrum : sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas
hanya pada suatu set harga saja tetapi dapat
berubah secara tak terbatas di dalam sebuah
kontinum. Kata ini ber-evolusi dari kata bahasa
Latin, spectre, yang berarti hantu, tetapi arti mod-
ern sekarang berasal dari penggunaannya dalam
ilmu alam.

Tiosulfinat : Larutannya netral atau basa lemah terhadap lakmus.
Sangat mudah larut dalam air dan tidak larut dalam
etanol (Anonim, 1995). Sodium tiosulfat merupakan
donor sulfur yang mengkonversi sianida menjadi
bentuk yang lebih nontoksik, tiosianat, dengan en-
zyme sulfurtransferase, yaitu rhodanase.
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