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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT Tuhan Yang 
Maha Esa, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya, serta                
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Buku menjelaskan berbagai hal tentang Fungisida Organik di 

antaranya adalah bahan hayati untuk pembuatan fungisida organik, 
cara pembuatan fungisida organik, dan kajian efektifitas fungisida 
organik.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam              
pembuatan fungisida organik.
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dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, support, dan 
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Kabupaten Malang yang telah berdinamika dalam pembuatan 
fungisida organik.

Semoga semua bantuan, support, dan kerjasama berbagai pihak 
tersebut di atas dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh, hijrah, 
jihad dan sedekah kita bersama dan mampu mendatangkan hidayah 
dan keberkahan dalam kehidupan kita, amin.

Penulis menyadari buku kami masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca kami 
harapkan demi sempurnanya buku yang kami susun.
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A. Pengertian Fungisida

Secara bahasa, fungisida berasal dari gabungan dua kata dalam 
bahasa Yunani, yakni fungus yang berarti jamur dan caedo 
yang berarti membunuh. Secara istilah umum, fungisida dapat              

diartikan sebagai suatu senyawa kimia yang dapat digunakan untuk 
menghambat dan mengendalikan pertumbuhan atau bahkan membunuh 
jamur penyebab penyakit tanaman. Senyawa dalam fungisida yang 
bersifat menghambat pertumbuhan tanpa membunuh jamur disebut 
sebagai senyawa fungistatik, sedangkan pada virus atau mikroplasma 
antibiotik yang memiliki sifat menghambat pertumbuhan jamur lebih 
tepat disebut remission. Fungisida mampu mengendalikan serangan 
penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur pada tanaman karena 
memiliki kemampuan proteksi/ melindungi, imunisasi /mencegah infeksi, 
terapi /perawatan, eradikasi /mengobati, dan sistemik /mencegah 
perkembangan penyakit (Juliansyah, 2013).

Di dalam dunia pertanian diperlukan pestisida untuk mengendalikan 
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), baik pestisida kimia maupun 
organik. Pestisida sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan 
fungsi dan jenis OPT sasaran. Jenis-jenis pestisida yang dimaksud 
antara lain insektisida, akarisida, bakterisida, herbisida, rodentisida, 
moluskisida dan fungisida. Fungisida adalah jenis pestisida yang secara 
khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan (membunuh, 
menghambat atau mencegah) jamur atau cendawan patogen penyebab 
penyakit. Bentuk fungisida bermacam-macam, ada yang berbentuk 
tepung, cair, gas dan butiran. Fungisida yang berbentuk tepung dan 
cair adalah yang paling banyak digunakan. Fungisida dalam bidang 
pertanian digunakan untuk mengendalikan cendawan pada benih, bibit, 
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batang, akar, daun, bunga dan buah. Aplikasinya dilakukan dengan 
penyemprotan langsung ketanaman, injeksi batang, pengocoran pada 
akar, perendaman benih dan pengasapan atau fumigant (Azzamy, 
2015).  Pada dasarnya, fungisida dapat digunakan untuk mengendalikan 
serangan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur pada tanaman 
karena fungisida tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan 
proteksi, imunisasi, terapi, eradikasi, dan atau sistemik.

B. Sejarah Fungisida
Penggunan pestisida kimia pertama kali diketahui sekitar 4.500 tahun 
yang lalu (2.500 SM) yaitu pemanfaatan asap sulfur untuk mengendalikan 
tungau di Sumeria, sedangkan penggunaan bahan kimia beracun 
seperti arsenik, merkuri dan serbuk timah diketahui mulai digunakan 
untuk memberantas serangga pada abad ke - 15. Kemudian pada abad 
ke - 17 nikotin sulfat yang diekstrak dari tembakau mulai digunakan 
sebagai insektisida. Pada abad ke - 19 diintroduksi dua jenis pestisida 
alami yaitu pyretrum yang diekstrak dari chrysanthemum dan rotenon 
yang diekstrak dari akar tuba Derris eliptica (Miller, 2002). Pada tahun 
1874 Othmar Zeidler adalah orang yang pertama kali mensintesis DDT 
(Dichloro Diphenyl Trichloroethane), tetapi fungsinya sebagai insektisida 
baru ditemukan oleh ahli kimia Swiss, Paul Herman Muller pada tahun 
1939 yang dengan penemuannya ini dia dianugerahi hadiah nobel   
dalam bidang Physiology atau Medicine pada tahun 1948. Penggunaan 
pestisida terus meningkat lebih dari 50 kali lipat semenjak tahun 1950, 
dan sekarang sekitar 2,5 juta ton pestisida ini digunakan setiap tahunnya 
(Miller, 2002). Seiring dengan perkembangan pertanian di dunia, mulai 
lah memperoduksi pestisida dengan berbagai formula sesuai target 
sasaran, cara kerja dan struktur kimianya. Pestisida yang ditujukan 
untuk menghambat serangga disebut insektisida, yang ditujukan  
untuk menghambat jamur disebut fungisida, yang digunakan untuk 
menghambat gulma/tanaman pengganggu disebut herbisida.

C. Jenis-jenis Fungisida
Menurut Djojosumarto (2000) pestisida yang digunakan untuk            
membunuh jamur menurut efeknya terhadap jamur (fungisida)               
dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah senyawa 
yang memiliki efek fungistatik, yaitu senyawa yang hanya mampu 
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menghentikan perkembangan jamur, namun jamur dapat berkembang 
lagi apabila senyawa fungistatik tersebut telah hilang. Kedua adalah 
senyawa yang memiliki efek fungitoksik atau efek fungisida, yaitu 
senyawa mampu membunuh jamur, dan jamur tidak akan berkembang 
lagi meskipun senyawa tersebut telah hilang, kecuali terjadi infeksi 
jamur yang baru. 

Berdasarkan cara kerjanya di dalam tubuh tanaman sasaran yang 
diaplikasikan, fungisida dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Fungisida Nonsistemik (Fungisida kontak, Fungisida Residual 

Protektif) 
 Sama halnya seperti insektisida, fungisida nonsistemik tidak dapat 

diserap oleh tanaman. Fungisida nonsistemik hanya membentuk 
lapisan penghalang di permukaan tanaman, umumnya daun yang 
merupakan tempat disemprotkannya fungisida. Fungisida nonsistemik 
berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh 
jamur dengan cara menghambat perkecambahan spora atau miselia 
jamur yang menempel di permukaan daun tanaman. Oleh karena 
itu, fungisida nonsistemik berfungsi sebagai protektan dan hanya 
efektif bila digunakan sebelun tanaman terinfeksi oleh penyakit. 
Dikarenakan fungsinya sebagai protektan, fungisida nonsistemik 
harus sering diaplikasikan agar tanaman dapat terlindungi dari 
infeksi yang baru. Contoh fungisida nonsitemik adalah Kaptan, 
Maneb, Zineb, Mankoneb, Ziram, Kaptafol, dan Probineb.

b. Fungisida Sistemik 
 Fungsida sistemik diabsorsi oleh organ-organ tanaman dan                

ditranslokasikan ke bagian tanaman lainnya lewat aliran cairan 
tanaman. Bisa didistribusikan ke atas yaitu dari akar menuju 
daun, bisa juga didistribusikan ke bawah yaitu dari daun menuju 
akar. Contoh fungisida sistemik adalah Benomil, Difenokonazol, 
Karbendazim, Matalaksil, Propikonazol, dan Triadimefon. 

 Fungisida sistemik memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan 
fungisida nonsitemik, adapun kelebihannya adalah sebagai berikut: 
1) Fungisida sistemik mampu menghambat infeksi jamur yang 

sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Sehingga fungisida 
ini dapat diaplikasikan sebagai protektif, kuratif dan juga 
eradikatif. 
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2) Dikarenakan fungisida sistemik diserap oleh tanaman dan            
didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, maka efektivitasnya 
relatif tidak terlalu tergantung pada coverange semprotan. 

3) Fungisida yang diserap oleh tanaman tidak akan hilang apabila 
terjadi hujan, sehingga tidak perlu terlalu sering diaplikasikan.

c. Fungisida Sistemik Lokal 
 Fungisida sistemik lokal akan diabsorsikan oleh jaringan tanaman, 

namun tidak ditranlokasikan ke bagian tanaan yang lainnya. 
Adapun contohnya adalah Simoksanil. Fungisida sistemik lokal 
terbagi ke dalam beberapa klasifikasi, sebagai berikut:

1. Klasifikasi Fungisida Berdasarkan Bahannya
a.  Fungisida Sintetis/Kimia
 Fungisida sintetis atau fungisida kimia adalah fungisida yang 

dibuat dari bahan-bahan kimia sintetis. Fungisida ini memiliki 
efek negatif dan berbahaya bagi manusia, hewan dan lingkungan, 
terlebih jika digunakan dalam jangka panjang.

b. Fungisida Alami/Organik/Nabati
 Fungisida alami atau fungisida organik adalah fungisida yang 

terbuat dari bahan-bahan alami yang banyak tersedia di alam. 
Fungisida ini relatif lebih aman digunakan karena tidak mengandung 
bahan kimia berbahaya dan mudah dibuat. 

 Pestisida nabati dapat berfungsi sebagai penolak, penarik,                       
antifertilitas (pemandul), pembunuh dan bentuk lainnya. Keuntungan 
penggunaan pestisida nabati antara lain: 
1) Bersifat mudah terurai (bio-degradable) di alam sehingga tidak 

mencemari lingkungan.
2) Relatif aman bagi manusia dan ternak pelihar aan karena 

residu mudah hilang.
3) Relatif mudah dibuat oleh masyarakat. 

 Tetapi terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 
pestisida nabati yaitu: 
1) Bahan aktif pada beberapa pestisida nabati belum diketahui, 

sehingga sangat perlu dilakukan penelitian untuk dapat      
mengetahuinya.
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2) Bahan aktif dapat bervariasi baik dalam hal komposisi maupun 
konsentrasi pada tanaman sejenis, tergantung pada bagian           
tanaman yang digunakan sebagai pestisida nabati, umur            
tanaman pestisida nabati, iklim dan kondisi tanah. 

c. Bahan aktif kemungkinan merupakan campuran dari beberapa 
bahan aktif yang bekerja secara sinergis.

d. Data mengenai toksikologi dan ekotoksikologi pestisida nabati 
sangat terbatas.

e. Standart untuk menganalisis bahan aktif dari pestisida alami relatif 
sukar (WHO, 2001).

Beberapa senyawa alami/organik yang dapat digunakan sebagai 
fungisida antara lain; kulit randu, minyak rosemary, minyak cengkeh, 
minyak pohon teh, minyak oregano, minyak jojoba dan lain sebagainya.

2.  Klasifikasi Fungisida Berdasarkan Bentuknya
a.  Fungisida Berbentuk Tepung.
b.  Fungisida Berbentuk Cair.
c.  Fungisida Berbentuk Gas.
d.  Fungisida Berbentuk Butiran.

3. Klasifikasi Fungisida Berdasarkan Sifatnya
a.  Fungisida Selektif
 Fungisida Selektif  adalah fungisida yang bersifat selektif, yaitu 

fungisida yang hanya dapat membunuh jenis cendawan tertentu 
namun tidak mengganggu cendawan jenis lainnya.

b.  Fungisida Non Selektif
 Fungisida Non Selektif  adalah fungisida yang bersifat tidak selektif 

yang dapat membunuh semua jenis cendawan, baik cendawan 
yang merugikan maupun cendawan yang menguntungkan.

4.  Klasifikasi Fungisida Berdasarkan Cara Kerjanya
a.  Fungisida Kontak
 Fungisida kontak adalah fungisida yang hanya bekerja pada bagian 

yang terkena semprotan saja atau hanya pada bagian yang kontak 
langsung dengan larutan fungisida. Fungisida kontak tidak dapat 
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menembus jaringan tanaman dan tidak dapat didistribusikan di 
dalam jaringan tanaman.

b.  Fungisida Translaminar
 Fungisida translaminar adalah jenis fungisida yang dapat                

menembus jaringan tanaman namun tidak dapat didistribusikan 
di dalam jaringan tanaman.

c.  Fungisida Sistemik
 Fungisida sistemik adalah jenis fungisida yang apabila disemprotkan 

ketanaman akan diserap dan didistribusikan keseluruh bagian 
tanaman melalui jaringan tanaman.

d.  Fungisida Kontak dan Sistemik
 Fungisida ini adalah fungisida yang bekerja secara ganda, yaitu 

bekerja secara kontak sekaligus bekerja secara sistemik.

5. Klasifikasi Fungisida Berdasarkan Fungsinya
a. Fungisidal, adalah fungisida yang dapat membunuh cendawan dan 

menghambat pertumbuhan cendawan.
b. Fungistatik, adalah fungisida yang hanya dapat menghambat            

pertumbuhan cendawan.
c. Genestatik, adalah fungisida yang dapat mencegah terjadinya                 

sporulasi.

D.  Peranan Fungisida dalam Budidaya Tanaman
Peranan fungisida dalam budidaya tanaman adalah digunakan sebagai 
bahan untuk mengedalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh 
fungi. Penyakit tanaman termasuk ke dalam jenis organisme 
pengganggu tanaman (OPT) utama pada tanaman pertanian yaitu hama, 
penyakit, dan gulma. enyakit tanaman adalah suatu rangkaian proses 
fisiologis yang merugikan, yang berakibat pada pertumbuhan yang 
abnormal atau penyimpanganpenyimpangan pertumbuhan tanaman 
atau bagianbagian tertentu tanaman, yang disebabkan oleh rangsangan 
yang terus-menerus pada tanaman oleh suatu penyebab biotik primer. 
Hal ini ditunjukkan oleh aktivitas sel sakit dan dinyatakan dalam 
keadaan morfologis dan histologis yang disebut ”gejala”. Organisme 
penyebab penyakit tanaman adalah patogen (jamur, bakteri, virus, 
dan mikoplasma).
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Dengan demikian penggunaan fungisida dalam budidaya tanaman 
masuk kategori perlindungan tanaman. Perlindungan Tanaman adalah 
usaha untuk melindungi tanaman dari ancaman atau gangguan yang 
dapat merusak, merugikan, atau mengganggu proses hidupnya yang 
normal, sejak pra-tanam sampai pasca tanam. Kegiatan perlindungan 
tanaman meliputi hal-hal berikut ini. 

1. Pencegahan 
Pencegahan berarti melindungi tanaman, baik bahan perbanyakan 

(benih/bibit, dan sebagainya), tanaman di lapangan (baik di pesemaian, 
maupun di areal tanam/pertanaman/di kebun), maupun hasil panen 
(yang masih di lapangan sesudah di panen, selama pengangkutan, 
pengolahan/pengerjaan hasil, penyimpanan, ataupun selama pemasaran) 
dari segala macam gangguan yang disebabkan oleh OPT.  Sasaran pada 
kegiatan ini adalah tanaman yang belum (diduga belum) terganggu, 
atau dalam istilah penyakitnya dikatakan masih sehat, dengan yang 
memperlakukan atau mengusahakan tindakan tertentu agar ia tidak 
terganggu, terserang, terinfeksi, atau rusak oleh OPT yang mungkin 
datang atau berkontak dengannya. Misalnya, kita memperlakukan  
benih (seed treatment) padi sebelum disemaikan dengan fungisida 
Dithane M-45, untuk mencegah bibit. Penyakit atau patogen jamur 
Helminthosporium oryzae yang menyebabkan penyakit becak. Pencegahan 
dapat dilakukan pada berbagai jenis OPT (patogen, hama, maupun 
gulma). Perlakuannya pun tidak hanya secara kimia (dengan fungisida 
atau pestisida saja), tetapi juga dapat dengan cara lain, seperti mekanis, 
fisis, ataupun biologi, dan sebagainya.

2. Pemberantasan 
Pemberantasan berarti melindungi tanaman dari OPT hama dan 

gulma yang telah menyerang, bahkan merusak atau menimbulkan 
persaingan yang negatif, baik terhadap bahan perbanyakan tanaman, 
tanaman di lapangan/di pesemaian, maupun hasil panen (yang masih 
di lapangan/sebelum dikerjakan, selama pengangkutan, pengerjaan, 
atau pemasarannya, sebelum ia dikonsumsikan). Sasaran kegiatan ini 
adalah hama yang sedang menyerang dan merusak tanaman atau 
bagian tertentu tanaman; dan tumbuhan penganggu tanaman (gulma) 
yang menimbulkan persaingan negatif terhadap tanaman budidaya. 
Tujuannya adalah untuk mematikan atau memusnahkan, atau sekurang-
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kurangnya mengurangi jumlah OPT tersebut, sekaligus mengurangi 
atau menghentikan kerusakan yang ditimbulkannya pada tanaman. 
Pemberantasan dilakukan secara kimia, mekanik, maupun fisik.

3. Pengobatan
Pengobatan berarti melindungi (mengobati) tanaman yang sakit 

akibat terinfeksi patogen. Sasarannya adalah tanaman yang sakit atau 
bagian tertentu tanaman yang telah terinfeksi patogen. Tujuannya 
untuk menyembuhkan tanaman dari penyakit. Pengobatan dapat 
dilakukan dengan memakai obat atau bahan kimia lainnya, seperti 
pestisida. Misalnya, untuk menyembuhkan penyakit bercak coklat 
pada tanaman padi kita menggunakan fungisida. Dengan demikian, 
tanaman tersebut dapat pulih dan memberikan hasil yang baik.                                            
Berbagai tindakan pemberantasan maupun pengobatan, tergantung dari 
jasad pengganggunya, dan tingkatan atau stadia tumbuh dari tanaman 
(baik bahan perbanyakan, bibit di pesemaian, tanaman di lapangan, 
ataupun hasil panen yang masih di lapangan, selama pengangkutan, 
pengerjaannya, penyimpanan, bahkan selama pemasarannya, sampai 
kepada konsumen yang mempergunakannya).
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FUNGISIDA SINTETIS

Bab 2

A. Cara Penggunaan Fungisida

Penggunaan pestisida termasuk fungisida, perlu banyak faktor yang 
perlu diperhatikan mengingat besarnya risiko yang diterima oleh 
pihak pengguna. Kelompok yang perlu mendapat perhatian adalah 

pekerja yang berhubungan dengan pestisida seperti pekerja dalam usaha                                                                                             
pengelolaan/produksi pestisida serta petani sebagai pengguna pestisida. 
Berkaitan dengan penggunaan pestisida, ada beberapa  ketentuan yang 
harus dipenuhi antara lain:
1. Tidak boleh menjalani pemaparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 

jam dalam seminggu.
2. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang berupa pakaian kerja, 

sepatu laras tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau 
pelindung muka dan pelindung pernapasan.

3. Menjaga kebersihan badan, pakaian kerja, APD, alat perlengkapan 
kerja, tempat kerja serta menghindari tumpahan dan percikan 
pestisida.

4. Dalam penyemprotan tidak boleh menggunakan pestisida dalam 
bentuk debu.

5. Pekerja yang memiliki luka atau penyakit kulit harus melindungi 
luka tersebut agar tidak terpapar langsung oleh pestisida. Begitu 
pun pekerja ibu menyusui dan hamil tidak dianjurkan untuk 
melakukan kegiatan dengan pestisida karena dikhawatirkan akan 
mengalami keracunan dan mengganggu kondisi kesehatannya 
(Adriyani, 2006). 
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Penggunaan/mengaplikasikan fungisida pada tanaman terdapat 
6 cara, yaitu:
a. Penyemprotan/penghembusan pada bagian-bagian tanaman di atas 

permukaan tanah.
b. Perlakuan benih/bahan perbanyakan tanaman.
c. Perlakuan pada tanah (fumigasi).
d. Perlakuan terhadap luka.
e. Perawatan pasca panen.
f. Desinfektan untuk gudang penyimpanan (Anonim, 2016).

B. Beberapa Merk Fungisida
Beberapa merk fungisida yang sudah terdaftar dan mendapat ijin dari 
DITJEN PSP (2016) adalah sebagai berikut:

1. ABADO 50 WP  
Merupakan fungisida berbahan aktif Dimetomorf 50%. Fungisida 

ini termasuk dalam fungisida Sistemik dan Protektif berbentuk tepung 
yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit hawar 
daun pada tanaman kentang. Penggunaan untuk produk ini dapat 
dilakukan dengan cara penyemprotan (Penyemprotan volume tinggi: 
0,50 - 0,75 g/l).

Gambar 2.1. Fungisida ABADO 50 WP
(Sumber: http://advansia.co.id/media/com_hikashop/upload/abado_

sachet_40g_1703936962.jpg) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.
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2. ACAPELLA SYSTEM 280 SC
Jenis ini merupakan fungisida jenis sistemik, preventif, dan kuratif 

untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi. Fungisida ini 
berbentuk pekatan suspensi serta berbahan pikosistrobin 200 g/l dan 
siprokonazol 80 g/l. Sehingga dalam penggunaannya dapat dengan 
cara penyemprotan. Penyakit yang dapat dikendalikan antara lain 
bercak daun Cercospora oryzae, penyakit hawar pelepah Rhizoctonia 
solani, penyakit blas/patah leher Pyricularia oryzae (penyemprotan                  
volume tinggi : 600 ml/ha), dan penyakit busuk batang Helminthosporium 
oryzae (penyemprotan volume tinggi : 500 ml/ha). Dengan aplikasi pada 
umur 45-50 HST dan 55-60 HST, Acapela System® melindungi daun 
bendera untuk mengoptimalkan proses pembentukan dan pengisian 
malai agar padi menghasilkan bulir berkualitas.

 

Gambar 2.2. Fungisida ACAPELLA SYSTEM 280 SC 
(Sumber: http://www.dupont.co.id/produk-dan-layanan/perlindungan-tana-

man/budidaya-tanaman-padi/produk/acapela-system-pengendalian-penyakit-                            
tanaman-padi.html) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

3. ACROBAT 50 WP
Fungisida sistemik berbentuk tepung yang dapat disuspensikan.  

Berbahan aktif Dimetomorf 50%, dapat mengendalikan penyakit pada:
a. Cabai: penyakit bercak daun Cercospora capsici (Penyemprotan 

volume tinggi : 2-4 g/l).
b. Jagung: penyakit bulai Peronosclerospora maydis (Perlakuan benih : 

1,25-2,50 g/kg benih).
c. Kentang: penyakit busuk daun Phytopthora infestans (Penyemprotan 

volume tinggi : 0,5-0,625g/l).
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d. Semangka: penyakit embun bulu Pseudoperonospora cubensis, 
penyakit antraknosa Colletotrichum capsici (Penyemprotan volume 
tinggi : 0,25-0,50g/l.

e. Tembakau: penyakit lanas Phytophthora nicotianae (Penyemprotan 
volume tinggi: 1-1,25g/l).

f. Tomat: penyakit busuk daun Phytophthora infestans (Penyemprotan 
volume tinggi: 0,5-1g/l).

Gambar 2.3. Fungisida ACROBAT 50 WP
(Sumber: https://toko.sentratani.com/Jual-Fungisida-ACROBAT-50-WP-40-gram) 

Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

4. ACTOZEB 80 WP

Gambar 2.4. Fungisida Actozeb 80 WP
(Sumber: https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/peralatan-

berkebun/cqqbt0-jual-obat-pertanian-pembunuh-jamur-fungisida-actozeb-80wp)                           
Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.
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Fungisida yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat 
disuspensikan. Terbuat dari bahan aktif mankozeb (mancozeb) : 80%.  
Fungisida ini mengendalikan penyakit pada Kentang yaitu penyakit 
busuk daun Phytophthora sp. (Penyemprotan volume tinggi : 2-4 g/l).

5. AGRIFOS 400 SL
Fungisida sistemik berbentuk larutan dalam air dengan bahan aktif 

asam fosfit (phosphide-acid) : 400 g/l. Fungisida ini mampu mengendalikan 
penyakit pada:
a. Anggur: penyakit embun bulu Plasmopara viticola (penyemprotan 

volume tinggi: 1,5-2 ml/l).
b. Kelapa: penyakit busuk pucuk, gugur buah Phytophthora                   

palmivora (infus akat/infus batang: 20-40 ml/pohon).
c. Kentang: penyakit busuk daun Phythopthora infestans (penyemprotan 

volume tinggi: 4-6 ml/l).
d. Nenas: penyakit busuk hati Phytophthora nicotianae (penyemprotan 

volume tinggi: 0,75-1,5 ml/l).
e. Tembakau di pembibitan: penyakit rebah batang Phytophthora 

nicotianae (penyemprotan volume tinggi: 0,75-1,5 ml/l).
f. Tomat: penyakit busuk daun Phytophthora infestans (penyemprotan 

volume tinggi: 1-2 ml/l).

Gambar 2.5. Fungisida AGRIFOS 400 SL
(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar+fungisida+AGRIFOS+4
00+ SL&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY0-7MgpzbAhVLvo8                         

KHdNsClcQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9RZi2O7dgDP4IM:)
Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.
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6. AGROKOL 70 WP
Fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang 

dapat disuspensikan dengan berbahan aktif propineb : 70 %. Fungisida 
ini dapat mengendalikan penyakit pada:
a. Bawang merah: penyakit becak daun Alternaria porri (Penyemprotan 

volume tinggi : 1,5-2 g/l).
b. Cabai: penyakit antraknosa Colletotrichum capsici (Penyemprotan 

volume tinggi : 2 g/l).
c. Kentang: penyakit hawar daun Phytophthora infestans (Penyemprotan 

volume tinggi : 2 g/l).
d. Padi: penyakit hawar pelepah Rhizoctonia solani (Penyemprotan 

volume tinggi : 2 g/l).

Gambar 2.6. Fungisida Agrokol 70 WP
(Sumber: http://www.saprotanutama.com/id/product/detail/1/agrokol-70-wp)      

Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

7. ALTERNA 90 WP
Fungisida kontak berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dengan 

bahan aktif ziram 90%. Dengan penyemprotan untuk mengendalikan 
penyakit pada: 
a. Bawang Merah: bercak ungu Alternaria porri (Penyemprotan            

volume tinggi : 2-4 g/l)
b. Cabai: busuk daun Phytophthora sp. (Penyemprotan volume tinggi : 

8 g/l)
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c. Kentang: busuk daun Phytophthora infestans (Penyemprotan           
volume tinggi : 3-4 g/l) 

Petunjuk penggunaan:
Tanaman: Kentang, Bawang merah, Cabai
Dosis anjuran : 2-4 g/l, 2-4 g/l, 8 g/l
Cara dan Waktu aplikasi: Penyemprotan volume tinggi, dimulai saat 
terlihat gejala serangan dan diulang seminggu sekali.

Gambar 2.7. Fungisida ALTERNA 90 WP
(Sumber: http://www.herbisidashop.com/produk-44-alterna-90-wp.html)                      

Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

8. Trendsida 335 WSC 
Trendsida 335 WSC adalah fungisida jenis terbaru yang diproduksi 

oleh BMM Group Indonesia. Fungisida ini merupakan satu-satunya 
fungisida yang memiliki 7 (tujuh) bahan aktif dan dilengkapi dengan 
zat pengatur tumbuh atau ZPT. Trendsida 335 WSC bekerja secara 
kontak dan sistemik sehingga sangat efektif untuk mengendalikan 
berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan jamur. Bisa 
digunakan untuk mengendalikan penyakit pada berbagai jenis tanaman, 
baik tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman buah maupun      
tanaman perkebunan. Trendsida 335 WSC sangat cocok digunakan 
untuk tanaman di daerah yang beriklim tropis. Fungisida ini juga 
memiliki efek translaminar sehingga mampu menembus pori-pori daun. 
Bahan aktif : klorotalonil, azoxistrobin, propineb WG, difenokonazol, 
oksitertrasiklin, metil tiofanat, mancozeb (plus propamocard, 3 Cu  
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sulfate dan oxysulfat). Formulasi WP (Wattable Powder). Trendsida 
335 WSC digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit 
jamur dan virus pada berbagai tanaman, seperti: Jagung, Padi, Cabai, 
Kedelai/Kacang kuning, Kacang panjang, Kacang hijau, Bawang merah,   
Kentang, Kubis/Kol, Melon, Terung, Jeruk, Pare/Paria, Mangga, Cengkeh, 
Manggis, Kelapa sawit, Kopi dan lain-lain.

Gambar 2.8. Fungisida Trendsida 335 WSC
(Sumber: https://mitalom.com/wp-content/uploads/2016/03/Gambar-Trendsida-          

335-WSC.jpg) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

Trendsida 335 WSC merupakan fungisida dengan kekuatan 7 
(tujuh) bahan aktif untuk mengendalikan berbagai jenis cendawan 
penyebab penyakit pada tanaman seperti cendawan altenaria porri, 
bercak daun, bercak ungu, busuk buah, busuk batang, busuk daun, 
mati pucuk, busuk akar, akar gada, antraknosa, layu fusarium, embun 
tepung (oidium sp), embun bulu, hawar pelepah, bercak kering, karat 
daun, cacar daun (phyllestiescta SP), rebah batang, kudis, sigatoka, blendok, 
tipis pada kulit, bulir cerah, penyakit blass (pyricularia grisea), potong 
leher/busuk leher. Fungsi utama dari fungisida Trendsida 335 WSC 
adalah mencegah, menghambat dan menghentikan perkembangan 
jamur dengan cara mengganggu biosintesis sterol dalam membran 
sel-sel jaringan pada tanaman.

9. Starmyl 25 WP 
Starmyl 25 WP adalah fungisida sistemik yang diproduksi oleh 

PT. Tanindo Intertraco dengan bahan aktif Metalaksil 25% (formulasi 
WP: Wattable Powder) dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit 
akibat infeksi jamur pada tanaman. Starmyl 25 WP diproduksi dalam 
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bentuk tepung berwarna kuning muda yang dapat disuspensikan dalam 
air. Starmyl 25 WP merupakan fungisida kontak untuk mengendalikan 
penyakit pada berbagai tanaman seperti kentang, kina, kopi, panili, 
padi, rosela, teh, timun, melon, tomat, cengkeh dan lain sebagainya.

 

Gambar 2.9. Fungisisda Starmyl 25 WP
(Sumber: https://mitalom.com/wp-content/uploads/2015/09/Gambar-Fungisida-

Starmyl-25-WP.jpg) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

10. Proplant 722 SL 

Gambar 2.10. Fungisida PROPLANT 722 SL
(Sumber: http://www.nufarm.com/ID/Proplant722) Diakses pada 23 Mei 2018.

Proplant 722 SL merupakan fungisida yang mengandung bahan 
aktif Propamocarb HCl. Termasuk fungisida yang bersifat sistemik 
berbentuk pekatan yang larut dalam air berwarna kuning untuk          
mengendalikan penyakit rebah batang. Biasa digunakan untuk          
perlakuan pada daun tanaman, tanah dan benih untuk mengendalikan 
penyakit akibat jamur. Keunggulan produk menghambat pertumbuhan 
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miselia dan perkembangbiakan sporangia dan zoospora, mempengaruhi 
biokimia sintesis membran sel dan merupakan fungisida sistemik 
dengan cara kerja protektif. Diserap oleh akar dan daun dan diangkut 
secara acropetally.

11. Topsin 500 SC 
Fungisida ini memiliki keunggulan kombinasi yang khas dari 

sifat preventif, kuratif dan sistemik serta berspektrum luas, untuk            
mengendalikan penyakit pada berbagai tanaman seperti apel, bawang 
merah, bawang putih, cabai, melon, semangka, padi, tembakau dan 
pisang. Berikut ini adalah beberapa penyakit tanaman yang dapat 
dikendalikan oleh Topsin 500 SC: 
a. Apel: Embun tepung (Oidium sp.) 1-2 ml/liter.
b. Bawang merah, bawang putih: Bercak daun (Alternaria porri) 2-4 

liter/hektar.
c. Cabai: Antraknosa/Patek (Coleothricum sp) 2-4 liter/hektar. 
d. Padi: Blas Daun dan Blas Leher (Pyriculae oryzae) 0,5-1 liter/hektar. 
e. Tembakau: Patik daun (Cercospora nicotinae) 1-2 liter/hektar. 
f. Melon dan Semangka: Embun Tepung (Oidium sp) 0,5-1 ml/liter.
g. Semangka: Antraknosa (Coleothricum sp) 0,5-1 ml/liter. 
h. Pisang: Sigatoka (Micospharella musicola) 300 ml/hektar.

 

Gambar 2.11. Fungisisda Topsin 500 SC
(Sumber: https://saranaagri.files.wordpress.com/2016/02/topsin-500sc.jpg)                      

Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.
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12. Centazol 250 EC
Centazol 250 EC lazimnya digunakan untuk membantu                   

memaksimalkan proses pengisian bulir padi sejak masa penyerbukan 
hingga masak. Selain itu beberapa komoditi sayuran dan tanaman hias 
seperti timun, kacang panjang, cabai, kentang, bawang serta pisang 
telah lazim menggunakan bahan aktifnya untuk mengendalikan penyakit 
bercak daun secara protektif. Aplikasi Centazol 250 EC baik dilakukan 
mulai usia dini hingga fase produksi. Dengan takaran yang relatif 
sedikit yaitu 0,5-1 ml/liter, Centazol 250 EC patut untuk anda miliki 
sebagai alternatif pengendalian penyakit bercak alternaria, embun tepung, 
bercak ungu pada sayuran dan tanaman hias, terutama pada padi.

Gambar 2.12. Fungisida Centazol 250 EC
(Sumber: https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/trhys-jual-fungisida-
busuk-daun-sayuran-dan-blas-padi-centazol-250ec) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

13. Dithane M-45
Dithane M-45 merupakan fungisida berbentuk tepung yang biasa 

digunakan untuk mengendalikan penyakit yang berasal dari jamur 
(fungal borne disease) berspektrum luas pada pertanian, hortikultura, 
florikultur, dan tanaman pangan. Bersifat biodegradable dan tidak 
terakumulasi dalam jumlah besar pada lingkungan. Bahan aktif dalam 
dithane M-45 adalah mankozeb, yang merupakan sub kelas dari 
pestisida karbamat yang disebut ditiokarbamat. Cara kerjanya sama 
dengan insektisida karbamat seperti beberapa merk yang kita kenal 
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yaitu mipcinta 50 WP, sevin 85 SP, dan lannate® 25 WP, perbedaannya 
terletak pada fungsinya yang mempengaruhi sistem saraf metabolit 
utama yaitu karbon disulfide. Dithane M-45 termasuk fungisida kontak 
yang berfungsi melindungi tanaman dari serangan jamur lebih lanjut. 
Ia membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman dan secara 
perlahan mengeluarkan senyawa tertentu yang mengganggu aktivitas 
pernafasan jamur. Dithane M-45 mencegah pembentukan spora pada 
jamur sehingga tidak dapat menyebar. Beberapa penyakit jamur yang 
dapat dikendalikan oleh dithane M-45 di antaranya adalah busuk 
daun, bercak daun, busuk buah, cacar daun, gugur daun, bercak ungu, 
mopog, karat daun, dan busuk batang. Penyakit busuk Phytophthora 
yang disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici (busuk batang) dan 
Phytoptora infestans (busuk daun) telah banyak menyebabkan kerugian 
ekonomi para petani cabai, tomat dan kentang. Penyebaran penyakit 
ini sangat cepat pada musim hujan yang sedang kita alami sekarang 
ini. Patogen ini menyebar cepat melalui tanah dan air, atau melalui 
percikan tanah.

 

Gambar 2.13. Fungisida Dithane M-45
(Sumber: https://saranaagri.files.wordpress.com/2013/01/dithane-500.jpg)                     

Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

14. Antracol 70 WP
Antracol 70 WP yang diproduksi oleh PT. Bayer Indonesia                   

(Formulasi: WP/Wattable Powder) merupakan fungisida kontak berbentuk 
tepung berwarna krem yang dapat digunakan untuk mengendalikan 
berbagai jenis penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur/
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cendawan. Antracol 70 WP adalah merupakan salah satu produk      
unggulan dari perusahaan pestisida PT. Bayer Indonesia yang telah 
lama dikenal oleh masyarakat luas. Fungisida yang bekerja secara 
kontak ini memiliki sifat protektif dan cepat dalam mengendalikan 
penyakit jamur. Antracol 70 WP diproduksi dalam sediaan tepung 
dan berbahan aktif propinep 70%, dapat dilarutkan dengan air dan 
disemprotkan ketanaman. Fungisida Antracol 70WP bisa digunakan 
pada berbagai jenis tanaman, baik tanaman sayuran daun, sayuran 
buah, maupun tanaman buah dan tanaman perkebunan. Antracol 70WP 
dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit:
a. Anggrek: penyakit barcak daun Cercospora dendrobii, penyakit 

busuk hitam Phytophthora nicotianae (Penyemprotan volume 
tinggi : 2 kg/ha).

b. Anggur: penyakit embun tepung Plasmophara viticola (Penyemprotan 
volume tinggi : 1,5-3 g/l).

c. Apel: penyakit embun tepung Podosphaera leucontricha, penyakit 
bercak daun Marssonina coronaria (penyemprotan volume tinggi : 
4 g/l).

d. Bawang daun: penyakit bercak ungu Alternaria porri (penyemprotan 
volume tinggi : 1000-2000 g/ha).

e. Bawang merah: penyakit bercak ungu Alternaria alii (Penyemprotan 
volume tinggi : 2 g/l).

f. Bawang putih: penyakit bercak ungu Alternaria porri (Penyemprotan 
volume tinggi : 2-4 g/l).

g. Cabai merah: penyakit bercak daun Cercospora sp. (Penyemprotan 
volume tinggi : 2-4 g/l).

h. Cabai merah: penyakit antraknosa buah Colletotrichum sp.         
(Penyemprotan volume tinggi : 1-2 g/l).

i. Cengkeh: penyakit cacar daun Phyllosticta sp. (Penyemprotan 
volume tinggi : 1-2 g/l).

j. Jagung: penyakit bulai Peronosclerospora maydis, penyakit hawar 
daun Helminthosporium turcicum (Penyemprotan volume tinggi : 
2 kg/ha).

k. Jarak Pagar: penyakit embun tepung Oidium tingitaninum           
(Penyemprotan volume tinggi : 4 g/l).
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l. Jeruk: penyakit tepung Oidium tingitaninum (Penyemprotan    
volume tinggi : 2 g/l).

m. Kacang panjang: penyakit karat Uromyces vignaee (penyemprotan 
volume tinggi : 1500-2000 g/ha).

n. Kacang tanah: penyakit bercak daun Cercospora arachidicola, 
Cercospora personata (Penyemprotan volume tinggi : 1,5 g/l).

o. Kedelai: penyakit karat Phakopsora pachyrhizi (penyemprotan 
volume tinggi : 1000-1500 g/ha).

p. Kentang: penyakit busuk daun Phytophthora infestans (Penyemprotan 
volume tinggi : 1,5-2,5 g/l).

q. Ketimun: penyakit antraknosa Colletotrichum lagenarium                      
(Penyemprotan volume tinggi : 4 g/l).

r. Kina: penyakit mopog Rhizoctonia solani (Penyemprotan volume 
tinggi : 0,7 g/l).

s. Kopi: penyakit karat daun Hemileia vastatrix, penyakit bercak daun 
Cercospora coffeicola (Penyemprotan volume tinggi : 6 g/l).

t. Krisan: penyakit karat Puccinia shrysanthemi (penyemprotan   
volume tinggi : 4 g/l).

u. Kubis: penyakit rebah/mati bibit Pythium sp., penyakit bercak 
daun Alternaria spp. (Penyemprotan volume tinggi : 1,5-3 g/l).

v. Lada: penyakit busuk pangkal batang Phytophthora palmivora 
var.piperis (Penyemprotan volume tinggi : 2-2,5 g/l).

w. Mangga: penyakit antraknosa Colletotrichum gloeosporioides,         
penyakit bercak daun Stigmina mangiferae (penyemprotan volume 
tinggi: 4 g/l).

x. Padi sawah: penyakit bercak daun Cercospora sp., penyakit busuk 
pelepah Rhizoctonia solani, penyakit bercak coklat Cercospora 
janseana (Penyemprotan volume tinggi : 250-1000 g/ha).

y. Pembibitan kelapa sawit: penyakit bercak daun coklat Curvularia 
maculans (Penyemprotan volume tinggi : 4 g/l).

z. Petsai: penyakit bercak daun Alternaria brassicae (Penyemprotan 
volume tinggi : 2 g/l).

aa. Rosela: penyakit busuk kaki Phytophthora parasitica (Penyemprotan 
volume tinggi : 3 g/l).
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bb. Semangka: penyakit antraknosa Colletotrichum lagenarium, embun 
bulu Pseudoperonospora cubensis (Penyemprotan volume tinggi : 
1500-2000 g/ha).

cc. Strawbery: penyakit bercak daun Mycosphaerella fragariae, penyakit
 kapang kelabu Botrytis cinerea (penyemprotan volume tinggi : 1-2 g/l).

Tabel 1.1. Jenis Tanaman, Penyakit, dan Cara Aplikasi

 
Sumber: https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZivWZk4upU32AGgHvJeU
Ku9N-6a4bOuyZY0bq7dDWu81FCvJFOUaOg0PxJXTyxCvzzvHVfbJFduypi2PdPIcu
vOegDzbpX_10-8ZOxPz46Gw8PaX0SUIF8rTtwnMLD_15xUoD7sS_1dSL2WU8_1F-
4c6GWGQY4lGC8q7Rd1t3XGpbFvwFSboaiXPG_1oqPbaUnav7FNyvlAPR4W7xcxjh
CTjwJO0wgJwyrYWylxfNAmyFLgTjMDA28Wc-scXXOiGFt_1gSp7eCx-NbmjJ9lDl2
INvMNTlGJSQ_1au8dv8uIZhnNLGqfej5Qrga3Nf46sWFd7wq26ot3Vitst&hl=en-ID.                   
Diakses pada Sabtu 26 Mei 2018
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dd. Teh: penyakit cacar daun Exobasidium
ee. Vexans: (Penyemprotan volume tinggi : 2 kg/ha).
ff. Tembakau di pesemaian: penyakit rebah batang Pythium spp., dan 

Rhizoctonia solani (Penyemprotan volume tinggi : 2 g/l).
gg. Tomat: penyakit busuk daun Phytophthora infestans (Penyemprotan 

volume tinggi : 1,5-2,5 kg/ha).

Lebih jelas tentang waktu penggunaan dapat dilihat pada tabel 
1.1 di atas.

Gambar 2.14. Fungisida Antracol 70 WP
(Sumber: https://mitalom.com/wp-content/uploads/2016/10/Gambar-Antracol-     

70-WP.jpg) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

15. Folicur 250
Bahan aktif Folicur 250 EC adalah tebuconazole bekerja sistematis 

dan dikenal dengan tingkat kerja yang baik dan juga dapat diaplikasi-
kan untuk beragam tanaman mulai dari sayur-sayuran sampai buah-
buahan Folicur 250 EC masuk ke dalam tanaman dan mendistribusikan 
Folicur secara merata dan berkesinambungan di seluruh jaringan daun. 
Folicur ini masuk dalam metabolisme organisasi sehingga menghambat 
terjadinya biosynthesis dari sterol. Sterols terbentuk dari lapisan sel 
jamur dan sangat penting untuk keseimbangan pertumbuhan. Tebu-
conazole bekerja dengan memblokir jalan untuk sintesis sterol. Hasil 
dari interfensi pada fungsi lapisan ini secara pasti akan menyebabkan 
kematian untuk jamur berbahaya. Folicur mempunyai efek yang ber-
fungsi untuk melindungi, mengobati dan di beberapa kasus membasmi 
masalah. Area yang sudah dirawat dengan mengaplikasikan Folicur 
akan dilindungi dari infeksi untuk waktu yang lama.
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Gambar 2.15. Fungisida Folicur 25 SP
(Sumber: https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/berkebun/pupuk-
nutrisi-tanaman/852rfe-jual-obat-pertanian-pembasmi-jamur-fungisida-                              

folicur-gold-430sc-60-ml) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018. 

Folicur 250 EC ini dapat mengendalikan beberapa penyakit antara 
lain:
a. Bawang merah yaitu pada penyakit Puple Blotch Alternaria porri 

dengan dosis 0.5-1 l/ha. Penggunaan Foliar spray. Aplikasikan 
pada gejala yang timbul dengan interval 5 hari. 

b. Kacang Tanah yaitu pada Leaf rust, Leaf spot Puccinia arachidis, dan 
Cercospora sp. dengan dosis 0.5-1 l/ha. penggunaan Foliar spray. 
Aplikasikan pada gejala yang timbul dengan interval 7 hari. 

c. Kacang Kedelai yaitu pada Leaf Spot Cercospora sp. dengan dosis 
0.5-1 l/ha. Penggunaan Foliar spray. Aplikasikan pada gejala yang 
timbul dengan interval 7 hari.

d. Padi yaitu pada Sheath blight Rhizoctonia sp.dengan dosis 250 ml 
/ha. Penggunaan Foliar spray, volume air 300 l/ha, aplikasikan 2 kali pada 
saat pada tahap awal penanaman dan 5% menjelang panicle. 

e. Pisang yaitu pada penyakit Black leaf streak (black Sigatoka)           
Mycosphaerella sp. dengan dosis 0.4-0.8 l/ha. Penggunaan Foliar spray. 
Aplikasikan pada gejala yang timbul dengan interval 14 hari. 

f. Teh yaitu pada penyakit Blister blight Exobasidium vexans dengan 
dosis 50-100 ml/ha.  Penggunaan  Foliar spray. Aplikasikan pada 
gejala yang timbul, satu hari setelah pengambilan daun dengan 
interval 2 minggu.
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C. Dampak Fungisida Sintesis
Penggunaan fungisida sintetis dalam bidang pertanian memang sangat 
penting untuk mengendalikan berbagai penyakit dengan lebih cepat  
karena bahannya yang cukup keras/termasuk dalam obat keras, sehingga 
penggunaan tersebut tentunya juga memiliki berbagai dampak. Di 
antaranya ada dampak positif dan negatif. Berikut beberapa dampak 
negatif dari penggunaan pestisida termasuk fungisida dalam bidang 
pertanian menurut Adriyani (2006):
1.  Pencemaran air dan tanah di lingkungan perairan, pencemaran 

air oleh pestisida terutama terjadi melalui aliran air dari tempat 
kegiatan manusia yang menggunakan pestisida dalam usaha mena 
ikkan produksi pertanian dan peternakan. Jenis-jenis pestisida yang 
persisten (DDT, Aldrin, Dieldrin) tidak mengalami degradasi dalam 
tanah, tapi malah akan berakumulasi. Dalam air, pestisida dapat 
mengakibatkan biology magnification, pada pestisida yang persisten 
dapat mencapai komponen terakhir, yaitu manusia melalui rantai 
makanan. Pestisida dengan formulasi granula, mengalami proses 
dalam tanah dan air sehingga ada kemungkinan untuk dapat 
mencemari tanah dan air. 

2.  Pencemaran udara pestisida yang disemprotkan segera bercampur 
dengan udara dan langsung terkena sinar matahari. Pestisida dapat 
mengalami foto dekomposisi di udara. Pestisida mengalami perkolasi 
atau ikut terbang menurut aliran angin. Makin halus butiran larutan 
makin besar kemungkinan ikut perkolasi dan makin jauh ikut 
diterbangkan arus angin. 

3. Timbulnya spesies hama yang resisten Spesies hama yang akan 
diberantas dapat menjadi toleran terhadap pestisida, sehingga 
populasinya menjadi tidak terkendali. Ini berarti bahwa jumlah                                             
individu yang mati sedikit sekali atau tidak ada yang mati, 
meskipun telah disemprot dengan pestisida dosis normal atau  
dosis lebih tinggi sekalipun. Populasi dari spesies hama dapat  
pulih kembali dengan cepat dari pengaruh racun pestisida serta 
bisa menimbulkan tingkat resistensi pestisida tertentu pada populasi 
baru yang lebih tinggi, hal ini biasanya disebabkan oleh pestisida 
golongan organoklorin.

4.  Timbulnya spesies hama baru atau ledakan hama sekunder.        
Penggunaan pestisida yang ditujukan untuk memberantas jenis 
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hama tertentu, bahkan dapat menyebabkan munculnya jenis hama 
yang lain. Ledakan hama sekunder tersebut dapat terjadi beberapa 
saat setelah penggunaan pestisida, atau pada akhir musimtanam 
atau malah pada musim tanam berikutnya. Ledakan hama sekunder 
dapat lebih merusak daripada hama sasaran sebelumnya.

5.  Resurgensi. 
 Bila suatu jenis hama setelah memperoleh perlakuan pestisida 

berkembang menjadi lebih banyak dibanding dengan yang tanpa 
perlakuan pestisida, maka fenomena itu disebut resurgensi. 

 Faktor penyebab terjadinya resurgesi antara lain adalah (a) butir 
semprotan pestisida tidak sampai pada tempat hama berkumpul 
dan makan; (b) kurangnya pengaruh residu pestisida untuk 
membunuh nimfa hama yang menetas sehingga resisten terhadap 
pestisida; (c) predator alam mati terbunuh pestisida; (d) pengaruh 
fisiologis insektisida kepada kesuburan hama. Hama bertelur lebih 
banyak dengan angka kematian hama yang menurun; (e) pengaruh         
fisiologis pestisida kepada tanaman sedemikian rupa sehingga 
hama dapat hidup lebih subur (Djojosumarto, 2000).

6.  Merusak keseimbangan ekosistem 
 Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida dan                

herbisida untuk membasmi hama tanaman, hewan, dan gulma 
(tanaman benalu) yang bisa mengganggu produksi tanaman sering                     
menimbulkan komplikasi lingkungan (Supardi, 1994). Penekanan 
populasi insekta hama tanaman dengan menggunakan insektisida, 
juga akan mempengaruhi predator dan parasitnya, termasuk          
serangga lainnya yang memangsa spesies hama dapat ikut                                                        
terbunuh. Misalnya, burung dan vertebrata lain pemakan spesies 
yang terkena insektisida akan terancam kehidupannya. Sehingga 
dengan demikian bersamaan dengan menurunnya jumlah individu 
spesies hama, menurun pula parasitnya. Sebagai contoh misalnya 
kasus di Inggris, dilaporkan bahwa di daerah pertanian dijumpai 
residu organochlorin yang tidak berpengaruh pada rodentia tanah. 
Tapi sebaliknya, pada burung pemangsa Falcotinnunculus dan Tyto 
alba, yang semata-mata makanannya tergantung pada rodentia          
tanah tersebut mengandung residu tinggi, bahkan pada tingkat yang 
sangat fatal. Sebagai akibatnya, banyak burung-burung pemangsa 
yang mati. Begitu juga pada binatang jenis kelelawar. Golongan 
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ini ternyata tidak terlepas dari pengaruh pestisida. Dari 31 ekor 
kelelawar yang diteliti, semuanya mengandung residu senyawa 
Organochhlorin dengan DDE (Hendrawan, 2002).  

7.  Dampak terhadap kesehatan masyarakat Penggunaan pestisida  
dalam kegiatan pertanian dapat mengakibatkan dampak negatif 
pada kesehat an manusia, misalnya : (a) terdapat residu pestisida 
pada produk pertanian; (b) bioakumulasi dan biomagnifikasi 
melalui rantai makanan. Manusia sebagai makhluk hidup yang 
letaknya paling ujung dari rantai makanan dapat memperoleh 
efek biomagnifikasi yang paling besar. Dampak ini ditimbulkan 
oleh pestisida golongan organoklorin; (c) keracunan pestisida, yang                                                                             
sering terjadi pada pekerja dengan pestisida. Dampak negatif            
pestisida terhadap kesehatan manusia, baik secara langsung          
maupun tak langsung yang dihubungkan dengan sifat dasar bahan 
kimianya (Keman, 2001 dan Djojosumarto, 2000):
a.  Organoklorin (OK)
 Merupakan racun kontak dan racun perut. Merugikan 

lingkungan dan kesehatan masyarakat karena sifat                                                                         
persistensinya sangat lama di lingkungan, baik di tanah maupun 
jaringan tanaman dan dalam tubuh hewan. Persistensi organoklorin 
menimbulkan dampak negatif seperti biomagnifikasi dan masalah 
keracunan kronik yang membahayakan. Herbisida senyawa 
2,3,7,8-TCDD merupakan senyawa toksik untuk ternak termasuk 
manusia, masuk lewat kontak kulit atau saluran pencernakan, 
menginduksi enzim oksidase, karsinogen kuat, teratogenik serta 
menekan reaksi imun. Toksisitas golongan organoklorin ini yaitu 
sebagai anastesi, narkotik dan racun sistemik. Cara kerja spesifiknya 
adalah sebagai depressant system saraf pusat (narkosis), kerusakan 
jaringan liver dan kerusakan jaringan ginjal. 

b. Organofosfat (OP)
  Merupakan racun kontak, racun perut maupun fumigan. 

Toksisitas karena paparan senyawa ini meliputi system syaraf 
melalui inhibisi enzim kolinesterase.

c.  Karbamat
 Seperti halnya golongan organofosfat, toksisitasnya dengan 

penghambatan aktivitas enzim kolinesterase pada sistem syaraf.
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CARA PENGGUNAANNYA

Bab 3

A. Bahan Hayati Fungisida Organik
1. Kunyit
2. Lengkuas
3. Temu Ireng
4. Daun Kelor
5. Daun Cengkeh
6. Kencur
7. Kulit Randu
8. Minyak Rosemary
9. Minyak Cengkeh
10. Minyak Pohon Teh
11. Minyak Oregano
12. Minyak Jojoba 
13. Daun Sirih
14. Jahe

1. Kunyit
 

Gambar 3.1. Kunyit
(Sumber: https://www.deherba.com/khasiat-kunyit-yang-luar-biasa.html)                       

Diakses pada 1 Mei 2018.
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Klasifikasi Ilmiah Kunyit
Kerajaan : Plantae
Divisio  : Spermatophyta
Sub-diviso : Angiospermae
Kelas : Monocotyledoneae
Ordo : Zingiberales
Famili : Zungiberaceae
Genus : Curcuma
Species  : Curcumadomestica Val.
(Anonymous, 2012)

Manfaat Kunyit
Secara umum kunyit mempunyai manfaat sebagai pelengkap bahan 

makanan, bahan obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, 
bahan baku industri jamu dan kosmetik, bahan desinfektan, serta 
bahan campuran pada pakan ternak. Kandungan yang terdapat di 
dalam rimpang kunyit cukup melimpah seperti Kurkumin, Sirkumin, 
Demetoksikurkuin, Volatil oil. Kurkuminoid mempunyai khasiat anti 
bakteri (Nugroho, 1998 dalam Pratikno, 2010).

Diskripsi Tanaman
 

Gambar 3.2. Tanaman Kunyit
(Sumber: https://www.petanihebat.com/wp-content/uploads/2018/03/Syarat2B  

Tumbuh2BTanaman2BKunyit.png) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

Kunyit merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak 
digunakan sebagai bumbu dalam berbagai jenis masakan. Tanaman 
kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Batang merupakan 
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batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dengan warna kekuningan 
dan tersusun dari pelepah daun(agak lunak). 

Khasiat kunyit diantaranya sebagai antioksidan, anti karsinogen, 
anti alzeimer dan juga anti kanker. Kunyit dikenal sebagai penyedap 
pada nasi kuning. Kunyit dimanfaatkan secara luas oleh industri    
makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan tekstil. Tanaman temu-
temuan yang berkerabat dekat dengan kunyit dan dikenal masyarakat 
antara lain temulawak (Curcuma xanthorrhiza), jahe (Zhingiberofficinale), 
dan kencur (Kaempferia galanga). Kunyit tumbuh dengan baik di bawah 
nuangan/tegakan hutan dengan kisaran intensitas cahaya matahari 
mencapai 70%. Naungan sekitar 30% cukup untuk pertumbuhan    
tanaman. Rimpang kunyit mengandung 28% glukosa, 12% fruktosa, 
8% protein, dan kandungan kalium dalam rimpang kunyit cukup 
tinggi, 1,3-5,5% minyak atsiri yang terdiri 60% keton seskiterpen, 25% 
zingiberina dan 25% kurkumin beserta turunannya. Keton Seskuiterpen 
yang terdapat dalam rimpang kunyit adalah tumeron dan antumeron, 
sedangkan kurkumin dalam rimpang kunyit adalah tumeron dan                                                                                           
antumeron, sedangkan kurkumin dalam rimpang kunyit meliputi 
kurkumin (diferuloilmetana), dimetoksikurkumin (hidroksisinamoil         
ferloilmetan), dan bisdemetoksi-kurkumin (hidroksisinamoil metana) 
(Maiti, 2004).

Bagian Tanaman untuk Mengendalikan Hama 
Rhizome (batang dalam tanah) kunyit dapat digunakan sebagai 

insektisida untuk mengendalikan serangga hama ataupun sebagai 
fungisida untuk mengendalikan jamur yang merusak tanaman (Astuti, 
dkk., 2013).

Zat Aktif pada Kunyit 
Pada kunyit terdapat zat warna Kurkumin (diferuloylmethane) 

(3-4%) merupakan komponen aktif dari kunyit yang berperan untuk 
warna kuning dan terdiri dari kurkumin I (94%), kurkumin II (6%) 
dan kurkumin III (0,3%) (Fitrikaniawati, 2012 dalam Fachry 2013).

Kandungan utama kunyit adalah minyak atsiri dan kurkuminoid 
(Rukmana, 1994 dalam Nurhayati, dkk. 2013). Minyak atsiri dalam 
rhizoma kunyit berfungsi sebagai anti fungi maupun anti mikroba.  
Komponen minyak atsiri rhizoma kunyit mengandung senyawa 
metabolit sekunder yang termasuk ke dalam golongan seskuiterpen. 
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Dimana senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan miselium 
jamur, sehingga kunyit dapat dijadikan sebagai pengendali penyakit 
tanaman yang disebabkan oleh jamur. Senyawa turunan dari minyak 
atsiri rhizoma kunyit yang termasuk ke dalam golongan sesquiterpen 
yaitu: turmerone, turmerol, ar-turmeron, curlon, ar-kurkumin dan 
senyawa turunan minyak atsiri lainnya diduga mempunyai sifat 
antifungi. Sedangkan kurkuminoid kurang efektif sebagai anti fungi 
(Nurhayati, dkk., 2013).

2. Lengkuas

 

Gambar 3.3. Lengkuas
(Sumber: https://i1.wp.com/resepkoki.id/wp-content/uploads/2016/09/lengkuas.

png?fit=691%2C461&ssl=1) Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

Klasifikasi Lengkuas
Kingdom :  Plantae (Tumbuhan) 
Subkingdom : Tracheobionta(Tumbuhan berpembuluh) 
Super Divisi :  Spermatophyta (Menghasilkan biji) 
Divisi :  Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 
Kelas :  Liliopsida (berkeping satu/monokotil) 
Sub Kelas :  Commelinidae 
Ordo :  Zingiberales 
Famili :  Zingiberaceae (suku jahe-jahean) 
Genus :  Alpinia 
Spesies :  Alpinia galanga (L.) Sw

Sentra Produksi
Sentra produksi di Jawa Barat  seluas 482 ha, Jawa Timur seluas 

443 ha, Jawa Tengah seluas 315 ha, DI Yogyakarta seluas 137 ha, dan 
Lampung (Bermawie, dkk., 2012).
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Diskripsi Tanaman
 

Gambar 3.4. Tanaman Lengkuas
(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar+tanaman+lengkuas&espv=2&
biw=1366&bih=677&tbm=isch&imgil=cLuGXlmNP4GR6M%253A%253BdqCGL0k7-

bhBDM%253Bhttp%) Diakses pada 22 April 2018.

Lengkuas merupakan terna berumur panjang dengan tinggi sekitar 
1-2 m dan biasanya tumbuh dalam rumpun yang rapat. Batangnya 
tegak, tersusun oleh pelepah-pelepah daun yang bersatu membentuk 
batang semu, berwarna hijau agak keputih-putihan. Daun tunggal, 
berwarna hijau, bertangkai pendek, dan tersusun berseling. Bentuk 
daun lanset memanjang, ujung runcing, pangkal tumpul, dengan 
tepi daun rata dan panjang daun sekitar 20-60 cm dan lebar 4-15 cm.                      
Rimpang besar dan tebal, berdaging, berbentuk silindris, diameter 
sekitar 2-4 cm, dan bercabang-cabang. Bagian luar rimpang berwarna 
coklat agak kemerahan atau kuning kehijauan pucat, mempunyai sisik-
sisik berwarna putih atau kemerahan, keras, mengkilap, sedangkan 
bagian dalamnya berwarna putih dengan rasa tajam, pedas, dan berbau 
harum karena minyak atsirinya (Astuti, dkk., 2013).

Bagian Tanaman Untuk Mengendalikan Hama 
Umbi lengkuas (Astuti, dkk., 2013). 

Zat Aktif pada Lengkuas
Rimpang lengkuas mengandung lebih kurang 1% minyak essensial 

terdiri atas metil-sinamat 48%, sineol 20-30%, eugenol, kamfer 1%, 
seskuiterpen, δ-pinen, galangin, galanganol dan beberapa senyawa 
flavonoid (Astuti, dkk., 2013).
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3. Temu Hitam

 

Gambar 3.5. Temu Hitam
(Sumber: http://agroteknologi.web.id/kandungan-dan-manfaat-temu-ireng/)                 

Diakses pada Rabu 23 Mei 2018

Klasifikasi
Sub kingdom :  Tracheobionta
Super Divisi :  Spermatophyta
Divisi :  Magnoliophyta
Kelas :  Liliopsida
Sub Kelas :  Commelinidae
Ordo :  Zingiberales
Famili :  Zingiberaceae
Genus :  Curcuma
Spesies :  Curcuma aeruginosa Roxb.

Kandungan yang Terdapat di Temu Hitam
Rimpang temu ireng mengandung saponin, minyak atsiri,                 

flavonoid, kurkuminoid, zat pahit, damar, lemak, mineral, minyak 
dan saponin. Kandungan minyak atsiri terbesar terdapat pada irisan 
temu ireng, dan kadar minyak atsiri maksimal terdapat pada waktu 
rimpang belum bertunas dan mengeluarkan batang atau daun yang 
tumbuh. (Widyawati M, Darsono FI, Senny YE, 2003).

Minyak atsiri adalah bagian komponen tanaman yang mempunyai 
banyak manfaatnya. Salah satunya manfaat dalam bidang kesehatan 
yaitu sebagai anti bakteri. Minyak atsiri berupa cairan kental kuning 
emas mengandung Monoterpen dan Sesquiterpen. Monoterpen Curcuma 
aeruginosa terdiri dari Monoterpen Hidrokarbon (alfa pinen, D-kamfen), 
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Monoterpen Alkohol (D-borneol), Monoterpen Keton (D-kamfer), dan 
Monoterpen Oksida (sineol). Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa 
minyak atsiri memiliki anti mikroba terhadap S.aureus dan E.coli.

4. Daun Kelor

 

Gambar 3.6. Daun Kelor
(Sumber: https://www.aryanto.id/artikel/id/156/manfaat-daun-kelor)                        

Diakses pada Rabu 23 Mei 2018.

Klasifikasi Daun Kelor
Kingdom :  Plantae
Divisio :  Magnoliophyta
Class :  Magnoliopsida
Ordo  :  Brassicales
Famili  :  Moringaceae
Genus  :  Moringa
Spesies :  Moringa oleifera L.

Kandungan Kimia dan Manfaat Daun Kelor
Moringa oleifera L. mengandung kombinasi senyawa yang unik 

yaitu isotiosianat dan glukosinolat. Isotiosianat (ITC) merupakan zat 
yang terdapat dalam berbagai tanaman, termasuk Moringa oleifera 
L., dan memiliki potensi sebagai agen kemopreventif. Secara in vivo, 
isotiosianat telah menunjukkan aktivitas sebagai agen antikanker. 
Di alam isotiosianat berada dalam bentuk benzil isotiosianat (BITC) 
[Gambar 2.A], phenetil isotiosianat (PEITC) [Gambar 2.B], atau phenyl 
isotiosianat (PITC) [Gambar 2.C] (Bose, 2007). Isotiosianat terlepas dari 
tanamannya melalui aksi enzim mirosinase setelah sel tanaman itu  
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rusak, seperti saat dipanen atau saat dikunyah (Zhang dkk., 2009). Atas 
dasar fakta-fakta tersebut berbagai penelitian mengenai isotiosianat 
telah banyak dilakukan.

B. Cara Pembuatan Fungisida Organik 

1.  Pembuatan Fungisida Organik “Mbok Sikeh” (Sirih Cengkeh)

Bahan yang Dibutuhkan:
Daun Sirih  1kg
Gula   1kg
Daun Cengkeh 1kg
Moebilin  250ml
Air Leri  20L
Air Kelapa  20L

Alat yang Dibutuhkan:
Alat penumbuk Jurigen 20 L
Gelas ukur  Timbangan 
Tabung reaksi  Pisau
Telenan  Ember
Corong  Saringan

Cara Kerja:
a. Menyiapkan alat dan bahan yang diguanakan untuk membuat 

fungisida organik.
b. Menimbang bahan sesuai dengan takaran yakni 1 kg.
c. Menghaluskan bahan dengan cara ditumbuh sampai halus.
d. Memasukkan bahan yang telah dhaluskan kedalam ember.
e. Memasukkan air leri, air kelapa, dan moebilin serta gula pasir/

tetes tebu ke dalam ember.
f. Aduk secara merata.
g. Kemudian masukkan kedalam jurigen dan fermentasi kurang lebih 

2 minggu.
 (untuk penggunaan untuk musim kemarau)

(Sumber: Dokumen Penulis)
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h. Tambahkan 100 gr biji randu dan tumbuk secara halus.
i. Masukkan ke dalam ember yang berisikan air leri, air kelapa, dan 

moebilin.
j. Fermentasikan selama kurang lebih 2 minggu.
 (untuk penggunaan untuk musim penghujan).

Cara Menggunakan:
Penggunaan fungisida organik dilakukan dengan melakukan 

pengenceran fungisida organik dengan konsentrasi 2%. Atau 20 ml 
fungisida organik dalam 1 liter air. Penyemprotan dilakukan minimal 
3 hari sekali dan maksimal 7 hari sekali, penggunaan disesuaikan 
dengan kebutuhan dan luas lahan. Pada lahan dengan luas 1 hektar 
dibutuhkan 20 tangki (dengan volume tangki 16 l). Jika musim penghujan 
perlu ditambahkan bahan perekat yakni biji randu 10 gr untuk setiap 
volume tangki (16 l).

2.  Pembuatan Fungisida Organik “Bu Pur” (Bumbu Dapur)

Bahan yang Dibutuhkan:
Bawang putih  1kg
Bawang Merah 1kg
Kunyit   1kg
Temu hitam  1kg
Jahe   1kg
Lengkuas  1kg
Kencur   1kg
Serai   1kg
Gula pasir  1kg
Moebilin  250ml
Air Leri  20L
Air Kelapa  20L

Alat yang Dibutuhkan:
Alat penumbuk Jurigen 20 L
Gelas ukur  Timbangan 

(Sumber: Dokumen Penulis)
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Tabung reaksi  Pisau
Telenan  Ember
Corong  Saringan

Cara Kerja:
a. Menyiapkan alat dan bahan yang diguanakan untuk membuat 

fungisida organik.
b. Menimbang bahan sesuai dengan takaran yakni 1kg.
c. Menghaluskan bahan dengan cara ditumbuh sampai halus.
d. Memasukkan bahan yang telah dhaluskan kedalam ember.
e. Memasukkan air leri, air kelapa, dan moebilin serta gula pasir/ 

tetes tebu ke dalam ember.
f. Aduk secara merata.
g. Kemudian masukkan kedalam jurigen dan fermentasi kurang lebih 

2 minggu.
 (untuk penggunaan untuk musim kemarau)
h. Tambahkan 100 gr biji randu dan tumbuk secara halus.
i. Masukkan kedalam ember yang berisikan air leri, air kelapa, dan 

moebilin.
j. Fermentasikan selama kurang lebih 2 minggu.

Cara Menggunakan:
Penggunaan fungisida organik dilakukan dengan melakukan 

pengenceran fungisida organik dengan konsentrasi 2%. Atau 20 ml 
fungisida organik dalam 1 liter air. Penyemprotan dilakukan minimal 
3 hari sekali dan maksimal 7 hari sekali, penggunaan disesuaikan 
dengan kebutuhan dan luas lahan.Pada lahan dengan luas 1 hektar 
dibutuhkan 20 tangki (dengan volume tangki 16 l). Jika musim penghujan 
perlu ditambahkan bahan perekat yakni biji randu 10 gr untuk setiap 
volume tangki (16 l).

3.  Pembuatan Fungisida Organik “Jahe” 

Bahan yang Dibutuhkan:
Jahe  1kg
Gula Merah 1kg
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Alat yang Dibutuhkan:
Toples plastik, baskom, pisau, karet dan kertas buram atau kertas 

yang memiliki pori.

Cara Kerja:
a. Siapkan bahan jahe dan gula merah dengan perbandingan yang 

sama atau 1 : 1. Iris jahe dengan pisau menjadi bagian tipis-tipis, 
kemudian gula merah disisir untuk menjadi lebih halus.

b. Masukan jahe dan gula merah yang telah diiris ke dalam baskom, 
kemudian campur dan remas kedua bahan tersebut dengan tangan 
hingga mengeluarkan air.

c. Bahan yang telah diremas bersama dengan airnya kemudian            
dimasukan semua ke dalam toples plastik, tutup toples menggunakan 
kertas buram atau kertas berpori dan ikat dengan karet.

d. Simpan toples yang telah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan 
tidak terkena sinar matahari langsung, lama penyimpanan selama 
7 hari untuk proses fermentasi secara alami.

e. Setelah 7 hari buka toples dan lakukan penyaringan untuk memisahkan 
larutan hasil fermentasi dengan ampas jahenya.

Cara Menggunakan:
Larutan yang telah disaring siap digunakan dicampur dengan air 

biasa untuk menyemprot tanaman atau bagian tanaman yang terserang 
jamur penggangu.Perbandingan campuran setiap 1 cc fungisida organik 
dicampur dengan 1 liter air bersih.

4.  Pembuatan Fungisida Organik “Jakula”
 (Jahe, Kunir, Laos)

Bahan yang Dibutuhkan:
Jahe 1 bagian 
Kunir 1 bagian 
Laos 1 bagian

Alat yang Dibutuhkan:
Bender bumbu, atau lumpang atau alat penghalus lainnya 
Saringan yang lembut
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Cara Kerja:
a. Cara membuat fungisida organik ini sangatlah mudah yaitu                

tinggal diblender saja sampai halus dan keluar airnya. 
b. Setelah halus silahkan peras dan ambil airnya. 
c. Kemudian saring dengan penyaring atau kain. 

Cara Menggunakan:
a. Ambil 2-3 sendok makan larutan tadi kemudian campurkan dengan 

air satu tangki sprayer (kurang lebih 14 liter). 
b. Bila perlu tambahkan detergen atau sabun pencuci piring satu 

atau dua sendok. 
c. Semprotkan secara merata pada seluruh daun dan batang tanaman. 
d. Jangan lupa nyemprotnya pagi atau sore hari ya! Kalau lebih 

bagusnya sih sore hari saja tapi kalau tidak mendung. 

5.  Pembuatan Fungisida Organik “Jalekula” (Jahe, Lengkuas, Kunir, 
Labu Siam)

Bahan yang Dibutuhkan:
Jahe   1 kg
Lengkuas   1 kg
Kunir   1 kg
Labu Siam  1 kg

Alat yang Dibutuhkan:
Bender bumbu, atau lumpang atau alat penghalus lainnya 
Saringan yang lembut

Cara Kerja:
a. Cara membuat fungisida organik ini sangatlah mudah yaitu               

tinggal diblender saja sampai halus dan keluar airnya. 
b. Setelah halus silahkan peras dan ambil airnya. 
c. Kemudian saring dengan penyaring atau kain. 

Cara Menggunakan:
a. Untuk pemakaian campurlah setiap satu liter air dengan 20 cc 

larutan fungisida tersebut.
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b. Jika diperlukan untuk bahan perekat lain dan sekaligus sebagai 
protein bagi tanaman maka tambahkan 2 butir telur ayam untuk 
campuran fungisida alami.

6.  Pembuatan Fungisida Organik “Nyi Keren dan Kece”
Nyi Keren (Kunyit, Kencur, Temu Ireng, Gula Batok, Air Kelapa, 

dan Air Leri) dan Kece (Daun Cengkeh, Daun Kelor, Air Kelapa dan 
Air Leri).

Bahan yang Dibutuhkan:
1 kg Kunyit
1 kg Kencur
1 kg Temu ireng
1 kg Daun Cengkeh
1 kg Daun Kelor
2 ons Gula batok
5 lt Air kelapa
5 lt Air leri
Moebillin (EM4)

Alat yang Dibutuhkan:
1 cobek/lumping kecil, 1 timbangan, 1 ember, 10 curigen                       

fermentasi, 1 corong, 1 penyaring kain, 1 pengaduk, 1 pisau, 1 gelas 
ukur plastik.

Cara Pembuatan Fungisida Organik:
a. Menyiapkan alat dan bahan yang diguanakan untuk membuat 

fungisida organik.

   

 

    

(Sumber: Dokumen Penulis)

(Sumber: Dokumen Penulis)



MEMBUAT FUNGISIDA ORGANIK42

b. Menimbang bahan sesuai dengan takaran yakni 1kg.

    
    

(Sumber: Dokumen Penulis)

c. Menghaluskan bahan dengan cara ditumbuh sampai halus.

(Sumber: Dokumen Penulis)

(Sumber: Dokumen Penulis)
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d. Memasukkan bahan yang telah dihaluskan ke dalam ember.

 
(Sumber: Dokumen Penulis)

e. Memasukkan air leri, air kelapa, dan moebilin serta gula pasir/ 
tetes tebu ke dalam ember.

    

(Sumber: Dokumen Penulis)

f. Aduk secara merata.

 

(Sumber: Dokumen Penulis)

g. Kemudian masukkan ke dalam jurigen dan fermentasi kurang 
lebih 2 minggu.

(Sumber: Dokumen Penulis)
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h. Menutup jurigen kemudian menggocok jurigen kemudian tutupun 
jurigen dibuka

    

  

(Sumber: Dokumen Penulis)

i. Melakukan fermentasi pada fungisida organik selama kurang lebih 
2 minggu

Cara Menggunakan:
Larutkan fungisida sebanyak 20 ml atau 2 tutup curigen pada 1 

liter air, lalu semprotkan. Apabila penyemprotan menggunakan tangki 
ukuran 15 liter, maka fungisida yang dibutuhkan yaitu 20 % (200 ml), 
20 kali tutup curigen kemasan atau 1 cangkir.
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EFEKTIFITAS FUNGISIDA ORGANIK

Bab 4

Deden (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas                                                      
Pestisida Nabati Terhadap Pengendalian Ulat Grayak 
(Spodoptera sp.) Pada Tanaman Sawi (Brassica sinensis L.)                                             

menyatakan bahwa berbagai ekstrak tumbuhan yang dapat dijadikan 
pestisida nabati untuk mengendalikan ulat daun diantaranya ekstrak 
biji mahkota dewa dan biji mimba, daun srikaya, daun papaya, daun 
mindi dan lain-lain.  Penelitiannya dilakukan di Screen House Fakultas 
Pertanian Unswagati pada ketinggian 2mdpl (meter di atas permukaan 
air laut) dengan metode penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok Lengkap dengan 12 macam perlakuan dan 3 kali ulangan.  
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sawi, daun pepaya, 
daun sirsak, dan mimba. Pemupukan menggunakan pupuk Urea (N), 
pupuk SP36 (P), dan pupuk KCl (K). Sedangkan untuk mengendalikan 
organisme pengganggu tanaman menggunakan Inseksitida (sesuai 
perlakuan) dan Fungisida sesuai kebutuhan. 

Perlakuan Pestisda nabati (N) memberikan pengaruh secara mandiri 
terhadap perubahan warna tubuh pada Ulat Grayak sebagai tanda 
bahwa ulat sakit, Pestisida Nabati Daun Mimba (N1) secara mandiri 
memberikan pengaruh nyata terhadap perubahan warna tubuh pada 
ulat grayak pada pengamatan 2 Hari Setelah Aplikasi (HSA) dengan 
perubahan warna tubuh ulat mencapai 70% dan pengamatan 3 dengan 
perubahan warna tubuh ulat mencapai 90%, sedangkan pestisida nabati 
dengan konsentrasi (K3) 15 ml/liter berpengaruh mandiri terhadap 
perubahan warna tubuh pada ulat grayak pada pengamatan 1 HSA 
(55%), 2 HSA (80%) dan 3 HSA (100%). Perlakuan Pestisda nabati 
(N) memberikan pengaruh secara mandiri terhadap perubahan warna 
tubuh pada Ulat Grayak sebagai tanda bahwa ulat sakit, Pestisida 
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Nabati Daun Mimba (N1) secara mandiri memberikan pengaruh nyata 
terhadap perubahan warna tubuh pada ulat grayak pada pengamatan 
2 Hari Setelah Aplikasi (HSA) dengan perubahan warna tubuh ulat 
mencapai 70% dan pengamatan 3 dengan perubahan warna tubuh ulat 
mencapai 90%, sedangkan pestisida nabati dengan konsentrasi (K3) 
15 ml/liter berpengaruh mandiri terhadap perubahan warna tubuh 
pada ulat grayak pada pengamatan 1 HSA (55%), 2 HSA (80%) dan 
3 HSA (100%).

Tombe, dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Keefektifan 
formula minyak cengkeh dan serai wangi terhadap Fusarium oxysporum 
f.sp. vanillae penyebab busuk batang vanili menyatakan bahwa efektivitas 
minyak cengkeh sebagai bahan aktif dalam formula fungisida nabati 
telah banyak diuji secara in vitro pada patogen tanaman (Al-Askar 
dan Rashad, 2010; Alahakoon et al., 2010; dalam Tombe et al., 2012) 
dan mikroorganisme kontaminan dalam penyimpanan (Amiri et al., 
2008; Combrinck et al., 2011; dalam Tombe et al., 2012) serta telah                 
digunakan pada berbagai tanaman terutama dalam program PHT ramah 
lingkungan di Indonesia dan luar negeri (Al-askar dan Rashad, 2010; 
Pinto et al., 2009; Tombe dan Liew, 2010; Locke, 2012; dalam Tombe 
et al., 2012). Untuk mengoptimalkan efektivitasnya dalam mengendalikan 
penyakit BBV, formula minyak cengkeh perlu diperbaiki dengan   
penambahan bahan aktif lain seperti minyak serai wangi (Yulia, 2006 
dalam Tombe et al., 2012).

Dengan penambahan bahan tersebut diharapkan akan meningkatkan 
efektivitas formula minyak cengkeh terhadap penyakit BBV. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa formula minyak cengkeh yang 
dikombinasikan dengan minyak serai wangi secara konsisten lebih 
efektif menghambat pertumbuhan miselium, produksi konidia dan 
intensitas serangan Fov.F117 dibandingkan bila hanya mengandung 
minyak cengkeh. Apabila dibandingkan fungisida sintetis mankozeb 
maka fungisida nabati berbahan aktif minyak cengkeh, dan serai lebih 
efektif dalam mengendalikan patogen BBV pada vanili. Jika dibandingkan 
dengan fungisida mankozeb, pemberian fungisida nabati tidak berdampak 
negatif (ramah lingkungan) terhadap kehidupan mikroba tanah,                                 
terutama pada pemberian minyak cengkeh + minyak serai wangi 
dosis 5 ml/l, namun menurut peneliti hasil penelitian ini masih perlu 
dilakukan kajian lebih lanjut pada kondisi lapang.
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Marlina, dkk (2012) pada peneletiannya yang berjudul Efektivitas 
lateks pepaya (Carica papaya) terhadap perkembangan Colletotrichum 
capsici pada buah cabai (Capsicum annuum L.) menyatakan bahwa 
pada aplikasi lateks/getah pepaya konsentrasi 2%-4% masih menunjukkan 
intensitas serangan lebih tinggi dibandingkan dengan Dithane M-45, 
namun jika konsentrasi ditingkatkan sampai 5% maka intensitas            
serangan berkurang sampai 30% dan tidak berbeda dengan aplikasi 
Dithane M-45. Hal ini disebabkan enzim yang terkandung dalam lateks 
papaya dapat menekan perkembangan C.capsici, sehingga semakin tinggi 
konsentrasi lateks pepaya yang diberikan maka semakin efektif dalam 
menurunkan intensitas serangan C.capsici pada buah cabai.

Kusdiani, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Studi 
pemanfaatan ekstrak kunyit (Curcuma domestica Valeton) untuk                  
pengendalian penyakit jamur akar putih pada tanaman karet                                                                        
menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian sebelumnya               
menunjukkan bahwa ekstrak kunyit mempunyai persentase                                                                         
penghambatan terhadap R. microporus yang lebih besar dibandingkan 
ekstrak laos dan ekstrak lidah mertua pada penelitian di laboratorium 
(invitro). Ekstrak kunyit telah banyak dilaporkan berperan sebagai                                                          
antioksidan, antivirus, antibakteri, antijamur, antikanker, dan memiliki                           
potensi terhadap berbagai penyakit ganas (Himesh et al., 2011; 
Akram et al., 2010; Chattopadhyay, 2004; dalam Kusdiani et al., 2016), 
serta memiliki potensi sebagai pestisida alami yang digunakan dalam                                         
perlindungan tanaman (Damalas, 2011; Stangarlin et al., 2011; dalam 
Kusdiani et al., 2016).

Penelitian dilakukan di Laboratorium dengan melarutkan serbuk 
kunyit (didapat dari bagian rimpang tanaman kunyit yang dibersihkan 
kemudian dihaluskan sehingga menjadi serbuk) pada beberapa 
jenis bahan pelarut, kemudian dilakukan uji efektifitasnya terhadap               
perkembangan R. microporus pada media PDA. Hasil penelitian secara 
in vitro di Laboratorium ekstrak kunyit mampu menekan perkembangan 
cendawan R. Microporus dan pada pengujian lanjutan di Rumah 
kaca dengan formula 20 EC n-hexane mampu menurunkan intensitas 
serangan penyakit JAP sebesar 20,80%. Ekstrak kunyit pada seluruh 
perlakuan tidak menimbulkan nekrotik pada bagian akar dan tidak 
memberikan efek fitotoksitas bagi tanaman pada dosis 100 ml formula/
polibeg setelah enam hari aplikasi. Di samping itu kandungan formula 
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ekstrak kunyit masih aktif (persisten) setelah terkena cahaya matahari 
selama delapan jam dan sampai pemanenan akar empat hari setelah 
aplikasi.

Oktaviana, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Aktivitas 
Antifungi Ekstrak Metanol Bunga Kamboja Putih (Plumeria acuminata) 
Terhadap Aspergillus clavatus menyatakan hasil dari penelitiannya 
bahwa ekstrak metanol bunga P. acuminata memiliki kemampuan 
sebagai antifungi yang bersifat fungistatik terhadap pertumbuhan 
jamur A. clavatus AMB1. Konsentrasi ekstrak 0,6 g/ml memiliki                                        
kemampuan dalam menghambat pertumbuhan jamur A. clavatus 
AMB1 dengan persentase aktivitas antifungi adalah 57,62% dan tingkat                                                                
aktivitas antifungi adalah kuat. Konsentrasi ekstrak 0,9 g/ml merupakan 
konsentrasi tertinggi yang memiliki kemampuan aktivitas yang sama 
dengan ketokonazol 0,02 g/ml dalam menghambat pertumbuhan jamur 
anggota spesies A. clavatus AMB1 dengan tingkat aktivitas adalah 
sangat kuat.

Sunarno (2011) sebagai seorang petani menulis dalam artikel nya 
yang berjudul bertani dengan hati bahwa terdapat beberapa vormula 
organik untuk pengendalian jamur dan bakteri penyebab tanaman di 
antaranya dengan bunga kertas. Caranya yaitu dengan mendidihkan 
1kh bunga kertas selama 24 jam kemudian menambahkan 1liter susu 
sapi. Setelah itu menyaring ramuan tersebut dan siap dipakai sebagai                                                                                                                             
pestisida alami dengan diencerkan 10kali.  Hama yang dapat dikendalikan 
adalah penyakit layu pada pisang dan lada, dan juga mengendalikan/
mencegah terjadinya penyakit pada tanaman.

Widiastuti (2016) dalam penelitianya yang berjudul Potensi Fungisida 
Organik untuk Pengendalian Ganoderma pada Tanaman Kelapa Sawit 
menyatakan bahwa Ganoderma sp. jamur penyebab penyakit busuk 
pangkal batang merupakan pathogen utama pada pengusahaan           
kelapa sawit. Teknik pengendalian Ganoderma sp. menggunakan            
formula berbahan aktif organik alami lokal sedang dikembangkan Pusat                                                                      
Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Fungisida organik 
diberikan dalam jangka waktu 3 bulan yang diaplikasi dengan cara 
terlebih dahulu melakukan pengikisan batang sawit terserang hingga 
jaringan segar. Lima perlakuan yang diuji adalah 1) kontrol, 2) aplikasi 
fungisida organik cair tiap minggu, 3) aplikasi fungisida organik cair 
tiap 2 minggu, 4) aplikasi fungisida organik cair tiap 4 minggu, dan 
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5) aplikasi fungisida organik pasta tiap 4 minggu. Masing-masing 
perlakuan diulang pada 25 pokok kelapa sawit. Pengamatan keragaan 
tanaman dan Ganoderma sp. diamati selama lima bulan dan selanjutnya 
inkubasi dilanjutkan selama 2 bulan dan dianalisis kadar hara N, P, K 
dan Cu daun dan kadar minyak buah sawit sedangkan produksi TBS 
diamati hingga 7 bulan setelah aplikasi. Hasil percobaan menunjukkan 
bahwa pemberian perlakuan meningkatkan pertumbuhan perakaran 
tanaman dan perlakuan pemberian tiap minggu menghasilkan perakaran 
yang paling banyak dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Terdapat 
kecenderungan terjadi pembukaan daun tombak dan penurunan rasio 
bunga jantan betina, peningkatan kadar hara N, P, dan K khususnya 
pada perlakuan aplikasi tiap 2 minggu. Produksi pada 5 bulan setelah 
aplikasi nampak meningkat khususnya pada perlakuan pemberian tiap 
1 minggu pada peubah RBT dan bobot tandan. Kadar minyak buah 
sawit baik berdasarkan bobot basah maupun kering lebih tinggi pada 
perlakuan aplikasi tiap 2 minggu dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 

Ariani (2016) dalam penelitianya yang berjudul Uji Efektivitas                  
Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) sebagai Fungisida Alami   
terhadap Jamur Colletotrichum capsici (Syd.) Butler & Bisby Penyebab 
Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai Merah (Capsicum annuum 
L.) menyatakan bahwa daun pepaya dapat diguanakan sebagai              
fungisida alami pada tanaman cabai merah yang terinfeksi jamur           
Colletotrichum capsici (Syd.) penyebab penyakit antraknosa. Konsentrasi 
5 % (A5) merupakan ekstrak yang terbaik untuk menekan keterjadian 
dan keparahan penyakit, dibandingkan dengan konsentrasi dan jenis 
ekstrak daun pepaya yang lain. 

Nurfitrianti (2017) dalam penelitianya yang berjudul Uji Ekstrak 
Bawang Putih (Allium sativum) sebagai Fungisida Alami Jamur                           
Colletotrichum gloeosporioides Penyakit Tanaman Jeruk menyatakan 
bahwa Senyawa allisin adalah komponen utama yang berperan memberi 
aroma bawang putih dan merupakan salah satu zat aktif yang dapat 
membunuh kuman-kuman penyakit dan berperan sebagai antijamur. 
Kandungan allisin pada bawang putih bermanfaat sebagai bakterisida, 
fungisida, dan dapat menghambat perkembangan cendawan maupun 
antimikroba lainnya. 

Supriyono (2016) dalam penelitianya yang berjudul Potensi Ekstrak 
Bawang Putih sebagai Fungisida Nabati terhadap Jamur Sclerotium 
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rolfsii SACC menyatakan bahwa penurunan pembentukan jumlah 
sclerotia terjadi pada konsentrasi uji 1% hingga 6%. Pada semua  
konsentrasi uji menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan 
dengan kontrol. Penelitian lain Ekstrak bawang putih konsentrasi 5% 
mampu membunuh nyamuk sampai 47%; Konsentrasi 4% membunuh 
Sitophilus zeamais sampai 68% dengan rerata kematian 6 hari; Umbi 
bawang putih berpotensi sebagai agen antimikrobia, yaitu virus,                         
bakteri, protozoa, dan jamur. Perbedaan menunjukkan ekstrak 
Bawang putih mampu untuk pengendalian penyakit S. rolfsii.                                                                                
Kandungan ekstrak bawang putih Allicin dan sulfur ammonia acid allin.                               
Sulfur ammonia acid allin ini oleh enzim Allicin lyase diubah menjadi                              
piruvad acid, ammonia, dan allicin anti mikroba. Ekstrak bawang putih 
konsentrasi 1-6% mampu menghambat perkembangan koloni jamur S. 
rofsii sebesar 43-93.33%, menghambat pembentukan jumlah sclerotia 
sebesar 31,49-76,79 %. 

Sibarini (2008) dalam penelitianya yang berjudul Uji Efektivitas 
Beberapa Pestisida Nabati untuk Mengendalikan Penyakit Antraknosa 
(Colletotrichum capsici) pada Tanaman Cabai (Capsicum annuum L) 
menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non Faktorial yang terdiri dari F0 
(Kontrol/Tanpa perlakuan), F1 (Larutan daun Nimba), F2 (Larutan 
daun Sirih), F3 (Larutan daun Cengkeh), F4 (Larutan Gambir) sebagai 
pembanding. Parameter yang diamati adalah intensitas serangan (%) 
dan produksi cabai  (Ton/ha). Hasil penelitian menunjukka n bahwa 
fungisida nabati berpengaruh nyata setelah aplikasi terhadap intensitas 
serangan colletotrichum capsici. Rataan intensitas serangan tertinggi 
terdapat pada perlakuan F4 (Gambir) sebesar 30.08.% dan terendah 
pada perlakuan F1 (Larutan daun Nimba) sebesar 1.66%. Produksi 
tertinggi pada F1 sebesar 1.13Ton/ha dan terendah pada F4 sebesar 
0.18 Ton/ha. 

Susilo (2016) dalam penelitianya yang berjudul Efektivitas Ekstrak 
Daun Mimba, Mengkudu,nJarak, Sirih, dan Serai sebagai Biofungisida 
Penyebab Penyakit Antraknosa (Colletotrichum gloeospori oides) 
pada Jambu Biji (Psidium guajava) Secara In Vitro menyatakan bahwa                                       
penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum                   
gloeosporioides merupakan salah satu penyakit penting pada                                            
pertanaman jambu biji di Indonesia. Berbagai jenis tumbuhan                                



Efektifitas Fungisida Organik 51

mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber fungisida 
nabati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak 
daun mimba, daun mengkudu, daun sirih, daun jarak, dan daun 
serai wangi sebagai fungisida nabati penghambat pertumbuhan C.                                         
gloeosporioides secara in vitro. Penelitian ini disusun dengan                                                       
mengunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan tujuh perlakuan 
dan empat ulangan. Perlakuan terdiri atas ekstrak daun mimba, 
daun mengkudu, daun jarak, daun siri h, daun serai dan fungisida iprodion. 
Data yang didapatkan dianalisis mengunakan sidik ragam dan                                                                             
dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) dengan taraf nyata 5 
%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak daun mimba, 
daun mengkudu, daun sirih, daun jarak, dan daun serai wangi mampu 
menghambat 70 pertumbuhan dan produksi spora C. gloeosporioides 
secara in vitro. Ekstrak daun sirih paling efektif dibandingkan ekstrak 
daun mimba, ekstrak daun jarak, ekstrak daun serai, ekstrak daun 
mengkudu dan fungisida pembanding (Iprodion). 

Evita (2012) dalam penelitianya yang berjudul Pengaruh Tepung 
Daun Cengkeh terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tomat Organik 
menyatakan bahwa dosis tepungdaun cengkeh yang efektif sebagai 
fungisida nabati dalam mengendalikan penyakit layu fusarium dan 
untuk pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang optimal, adalah 
dosis tepung daun cengkeh 500 gram per bedengan. Hasil penelitian                                                                  
terhadap tinggi tanaman, waktu terbentuknya bunga, waktu terbentuknya 
buah, berat kering akar, berat kering batang dan daun; bahwa jumlah 
buah dan berat buah per tanaman yang diberi tepung daun cengkeh 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanpa pemberian tepung daun 
cengkeh (kontrol). Hal ini disebabkan karena pada kontrol tidak ada 
tepung daun cengkeh yang mengandung zat penghambat perkembangan 
pathogen, sehingga cendawan patogen lebih mudah berkembang 
dan melakukan penetrasi diakar tanaman, sedangkan yang diberi 
tepung daun cengkeh berfungsi sebagai fungisida nabati yang mampu                                                                                  
menghambat dan menekan pertumbuhan dan perkembangan patogen 
sehingga tanaman terhindar dari serangan patogen tersebut maka            
dengan demikian tanaman dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.

Cendawan patogen layu fusarium merupakan cendawan patogen 
tular tanah yang dapat menyerang tanaman tomat yang menyebabkan 
kelayuan sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembentukan 
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buah, 71 bahkan menyebabkan kematian tanaman tomat. Kandungan 
bahan aktif tanaman cengkeh diantaranya adalah minyak atsiri. Minyak 
atsiri ini bisa dihasilkan dari penyulingan serbuk kuntum cengkeh kering, 
serbuk tangkai kuntum cengkeh dan daun cengkeh kering. Minyak atsiri 
ini mengandung eugenol 70-85%. Selain eugenol, daun cengkeh juga 
mengandung senyawa tanin, saponin dan flavonoid (Sarwono, 1996 
dalam Gusti, 2003). Eugenol dan turunannya sudah lama diketahui 
memiliki efek anti cendawan, anti bakteri, anti rematik dan anti septic, 
eugenol juga toksik bagi cendawan patogenik tanah. Eugenol dapat 
melarutkan lemak pada dinding sel cendawan sehingga dinding sel 
cendawan rusak dan mengganggu permeabilitas sel cendawan, akibat 
sel cendawan menjadi tidak selektif dan tidak dapat menginfeksi tana-
man sehingga terjadilah penekanan pertumbuhan dan perkembangan 
cendawan patogen. Fusarium sp yang terhambat pertumbuhan dan 
perkembangannya mengakibatkan kemampuannya untuk menginfeksi 
menjadi berkurang. Kemampuan infeksi yang berkurang atau tidak 
adanya infeksi akan menyebabkan berkurangnya atau tidak adanya 
gangguan terhadap pertumbuhan tanaman sehingga pertumbuhan 
tanaman akan baik dan jumlah buah dan hasil meningkat.
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GLOSARIUM

Acropetally: Terbentuk secara berurutan dari bawah hingga atas (ujung 
hingga ujung muda).

Anti alzeimer: Zat yang mampu membatasi dan mencegah terjadinya 
penyakit alzeimer.

Antioksidan: Senyawa atau zat yang dapat menghambat, menunda, 
mencegah atau memperlambat reaksi oksidasi meskipun dalam 
kosentrasi yang kecil.

Bioakumulasi: Penumpukkan dari zat-zat kimia seperti pestisida, 
metilmerkuri, dan kimia organik lainnya di dalam atau sebagian 
tubuh organisme.

Biodegradable: Kemampuan untuk terurai, dengan aman dan relatif 
cepat, secara biologis, ke dalam bahan-bahan mentah alam dan 
membaur kembali ke lingkungan.

Biomagnifikasi: Proses penyerapan bahan pencemaran akibat dari 
tingkat konsentrasi yang melebihi keseimbangan lingkungan.

Biology magnification: Pelipatgandaan atau penumpukan zat yang 
merupakan bahan pencemar khususnya DDT pada tubuh                
organisme.

Biosintesis: Suatu proses yang dikatalisis oleh enzim yang terjadi dalam 
organisme  hidup, dimana substrat diubah menjadi senyawa lain 
(produk) yang biasanya memiliki struktur lebih kompleks. 

Desinfektan: Bahan kimia yang digunakan untuk. 
Fitotoksitas: Suatu sifat yang menunjukkan potensi pestisida untuk 

menimbulkan efek keracunan bagi tanaman yang ditandai dengan 
pertumbuhan yang abnormal setelah aplikasi pestisida.
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Florikultur: Disiplin ilmu yang terkait dengan pembudidayaan tanman 
berbunga dan tanman hias.

Folicur: Salah satu jenis fungisida sistemik.
Foto dekomposisi: Penguraian senyawa kimia yang disebabkan oleh 

cahaya matahari mencegah terjadinya infeksi.
Fungisida: Adalah pestisida yang secara spesifik membunuh atau 

menghambat cendawan penyebab penyakit.
Fungistatik: Sifat substansi yang mampu menahan pertumbuhan jamur 

dan tidak mematikannya sehingga efeknya dapat berubah.
Fumigasi: (Dari bahasa Inggris fume yang berarti asap), adalah sebuah 

metode pengendalian hama menggunakanpestisida.
Granula: Bulatan kecil-kecil, seperti padi.
In vitro: Dalam lingkungan (buatan).
Hortikultura: Budidaya tanaman kebun.
Karsinogenik: Zat yang menyebabkan penyakit kanker.
Kuratif: Mempunyai daya/kemampuan untuk mengobati.
Malai: Untaian (bunga, butir padi, gandum, dan lain-lain); perbungaan 

yang bercabang.
Miselia: Bentuk jamak dari bagian miselium.
Resisten: Kebal, tahan.
Rhizome: Batang dalam tanah.
Suspensi: Kondisi campuran dua ataupun beberapa macam benda 

ataupun zat.
Toksisitas: Tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap 

organisme.
Translaminar: Kemampuan bahan aktif insektisida untuk melakukan 

penetrasi ke dalam kutikula daun hingga ke jaringan daun di 
bawahnya tempat dimana larva dan hama golongan penghisap 
berada.
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