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ABSTRAK 

 

Studi kandungan residu Deltametrin di lahan petani tembakau Virginia binaan PT Djarum 

Lombok telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui residu Deltametrin di 

lahan petani tembakau Virginia binaan PT Djarum Lombok. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survei dan analisis di laboratorium. 

Sampel tanah diambil secara acak pada 6 lokasi yaitu Desa Menceh,  Desa Saba, Desa 

Gunung Rajak, Desa Wajagesang, Desa Sukadana, dan Desa Montong Ba’an. Sampel tanah 

kemudian dianalisis menggunakan metode HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography). Kondisi umum lahan petani tembakau Virginia binaan PT Djarum 

Lombok terdiri dari 2 ordo tanah, yaitu Inceptisol dengan tekstur tanah lempung berdebu 

(silty loam), pH tanah mulai dari agak masam hingga netral, kandungan bahan organik sangat 

rendah hingga rendah  dan Vertisol dengan tekstur liat (clay), pH tanah mulai dari netral 

hingga agak alkalis, kandungan bahan organik sangat rendah hingga rendah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada lahan petani tembakau Virginia binaan PT Djarum Lombok tidak 

terdeteksi adanya residu Deltametrin menggunakan HPLC dengan batas minimum deteksi 

sebesar 0,2 ppm.  

 

Kata kunci : residu Deltametrin, tembakau Virginia, Inceptisol, Vertisol 

 

ABSTRACT 

 

The study about Deltamethrin residual on farmer Tobacco areal supervised PT Djarum was 

undertaken. The objective of this research is to dinf out residual of Deltamethrin on farmer 

tobacco area supervised PT Djarum. Method of descriptive was used at this research with 

technique of survey and soil was analysed at laboratorium. Soil sample was taken randomly 

on 6 locations such as: village of  Menceh,  Saba, Gunung Rajak, Wajagesang, Sukadana, and 

Montong Ba’an. High performance Liquid Chromatography (HPLC) was used to analysed 

soil samples. General condition of farmer land consist of two kind of soil such Inceptisol with 

silty loam texture, soil pH low to netral, very low to low organic content; and Vertisol with 

clay texture, soil pH netral to alkalis, organic matter content very low to low. Research result 

showed that farmer tobacco land was not detected residual of deltametrin using (HPLC) with 

minimum limit of 0.2 ppm. 

 

Keywords : Deltametrin residual,  tobacco, Inceptisol, Vertisol 
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PENDAHULUAN 

Harian Radar Lombok pada 

tanggal 31 Mei 2015 memberitakan bahwa 

komoditas tembakau Virginia asal 

Lombok yang berkualitas tinggi, mendapat 

pengakuan dari perusahaan-perusahaan 

pembuatan rokok di Indonesia, bahkan 

dunia. Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB) menjadi penyumbang tembakau 

terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa 

Timur, dan Jawa Tengah. Produksi 

tembakau terbesar ada di wilayah 

Kabupaten Lombok Timur dan Lombok 

Tengah, dengan luas masing-masing 

12.358,52 Ha dan 10.789,55 Ha. Rata-rata 

produksi tembakau Virginia di Kabupaten 

Lombok Timur dan Lombok Tengah 

mencapai 19.773,63 ton/thn dan 14.026,42 

ton/thn (BPS NTB, 2014).  

Upaya pengelolaan tembakau di 

NTB telah dilakukan oleh 18 perusahaan 

sebagai mitra petani, salah satunya adalah 

PT Djarum dengan luas lahan 3.140,40 ha 

dengan rata-rata produksi 6.280,8 ton/thn. 

Lahan budidaya tembakau Virginia PT 

Djarum memiliki 2 ordo yaitu ordo 

Regosol (Inceptisol) dan Grumusol 

(Vertisol) (BAPPEDA, 1988). Ordo 

Inceptisol tersebar di 11 kecamatan dengan 

luas lahan 930 Ha dan ordo Vertisol 

tersebar di 9 kecamatan dengan luas lahan 

2.210,4 Ha (PT Djarum, 2015). 

Untuk mempertahankan atau 

meningkatkan produksi tembakau tersebut 

semua perusahaan menerapkan sistem 

agronomi dan budidaya secara tepat, 

khusus untuk PT Djarum menggunakan 

strategi dalam teknik budidaya salah 

satunya dengan penggunaan pestisida 

kimia sintetik. Salah satu pestisida kimia 

sintetik yang selalu digunakan oleh PT 

Djarum adalah Decis 2,5 EC dengan bahan 

aktif Deltametrin (PT Djarum, 2015). 

Khusus untuk Deltametrin dengan 

merk dagang Decis 2,5 EC bersifat 

immobile karena terikat kuat pada partikel 

tanah dan tidak larut dalam air (Gilbert, 

2014). Pada tingkat pencemaran yang 

lebih tinggi, Deltametrin mampu 

mematikan organisme air seperti ampibi, 

krustasea, moluska, dan berbagai jenis 

plankton. Lebih lanjut lagi, penggunaan 

Deltametrin secara intensif di lahan 

budidaya akan berpotensi terjadinya 

akumulasi residu di dalam tanah dan 

lingkungan (Schwedtz, 2001). 

Hasil penelitian Kurniawati et al. 

(2010) melaporkan bahwa residu 

Deltametrin di lahan pertanian Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

khususnya di Desa Wonolelo, Pakem, dan 

Galagah menunjukkan residu terbanyak 

pada lapisan olah tanah (top soil). 

Sementara itu, belum ada penelitian 

mengenai kandungan residu pestisida yang 

berbahan aktif Deltametrin di Pulau 

Lombok khususnya pada lahan budidaya 

tembakau Virginia Lombok. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

telah dilakukan penelitian mengenai 

“Studi Kandungan Residu Deltametrin 

di Lahan Petani Tembakau Virginia 

Binaan PT Djarum Lombok”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan teknik 

survei di lapangan dan analisis 

laboratorium. Penelitian ini dilaksanakan 

di lahan petani tembakau Virginia binaan 

PT Djarum Lombok, Laboratorium Kimia 

Analitik FMIPA Universitas Mataram, dan 

Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Mataram pada bulan 

Desember 2015 hingga Januari 2016. 
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PELAKSANAAN PENELITIAN 

Adapun rangkaian kegiatan dalam 

penelitian meliputi :  

1. Obesrvasi lapangan dan penentuan titik 

pengambilan sampel tanah 

Lokasi pengambilan sampel tanah 

ordo Vertisol antara lain : Desa 

Menceh Kecamatan Sakra Timur 

Kabupaten Lombok Timur (V1), Desa 

Saba Kecamatan Janapria Kabupaten 

Lombok Tengah (V2), dan Desa 

Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat 

Kabupaten Lombok Timur (V3). 

Lokasi pengambilan sampel tanah 

ordo Inceptisol antara lain : Desa 

Wajagesang Kecamatan Kopang 

Kabupaten Lombok Tengah (I1), Desa 

Sukadana Kecamatan Terara 

Kabupaten Lombok Timur (I2), dan 

Desa Montong Ba’an Kecamatan Sikur 

Kabupaten Lombok Tengah (I3). 

Pemilihan lokasi desa 

pengambilan sampel tanah pada setiap 

ordo yaitu berdasarkan jumlah petani 

dan luas lahan budidaya tembakau 

Virginia terbanyak. Pengambilan 

sampel tanah dipilih pada lahan petani 

yang telah lama bergabung dengan PT 

Djarum Lombok dan menggunakan 

insektisida Decis 2,5 EC rata-rata 

diatas 5 tahun.  

2. Pengambilan dan penyimpanan sampel 

tanah 

 Pengambilan sampel tanah 

dilakukan dengan menggunakan 

metode Random sampling. Sampel 

tanah diambil pada lapisan olah 0-20 

cm (top soil) kemudian dikompositkan.  

Sampel tanah kemudian dimasukkan 

ke dalam plastik dan diberi label sesuai 

lokasi titik pengambilan sampel. 

3. Persiapan dan analisis contoh tanah di 

laboratorium. 

Sampel tanah dibersihkan dari 

kotoran, ditumbuk dan diayak 

menggunakan ayakan bermata saring 

0,5 mm (Prijatna, 2006). Masing-

masing lokasi pengambilan sampel 

tanah dianalisis dengan pengulangan 

sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 

18 sampel tanah.  

4. Variabel dan metode analisis. 

Tabel 1. Variabel dan metode analisis 

Variabel Metode analisis 

Residu 

Deltametrin 

(ppm) 

HPLC (High 

Performance 

Liquid 

Chromatography) 

C-organik (%) Walkey and Black 

pH tanah Electrode glass 

Tekstur tanah Sedimentasi 

Kadar lengas 

(%) 

Gravimetri 

 

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain cangkul, kantung 

plastik tebal, GPS (Global Position 

System), HPLC dengan kolom RSL C18, 

Water 2489 UV/Visible Detektor dan 

Water 1525 Binary HPLC Pump dan alat-

alat laboratorium lain. Bahan yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain 

sampel tanah Vertisol dan Inceptisol serta 

bahan-bahan keperluan analisis 

laboratorium lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh disajikan 

dalam pokok-pokok bahasan sebagai 

berikut: (1) Kondisi Umum lahan petani 

tembakau Virginia binaan PT Djarum 

Lombok dan (2) Residu Deltametrin di 

lahan petani tembakau Virginia binaan PT 

Djarum Lombok. 
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Tekstur
Kadar Lengas 

(%)
C-organik (%) pH

I1

Desa Wajagesang, Kec. 

Kopang, Kab. Lombok 

Tengah

Inceptisol
Lempung 

Berdebu
5.18 1.48 6.2 LS 8˚35’12’’ BT 116˚21’54’’

Longitude (Bujur 

Timur)

I2

Desa Sukadana, Kec. Terara, 

Kab. Lombok Timur
Inceptisol

Lempung 

Berdebu
4.96 0.99 6.6

Sampel Lokasi Ordo tanah

Sifat Fisisk Tanah Sifat Kimia Tanah

BT 116˚23’59’’

Latitude (Lintang 

Selatan)

LS 8˚37’55’’

I3

Montong Ba’an, Kec. Sikur, 

Kab. Lombok Timur
Inceptisol

Lempung 

Berdebu
6.45

V1

Desa Menceh, Kec. Sakra 

Timur, Kab. Lombok Timur
Vertisol Liat 12.22

V2

Desa Saba, Kec. Janapria, 

Kab. Lombok Tengah
Vertisol Liat 10.49

V3

Desa Gunung Rajak, Kec. 

Sakra Barat, Lombok Timur
Vertisol Liat 11 0.96 7.6 LS 8˚43’31’’ BT 116˚28’37’’

7 LS 8˚42’38’’ BT 116˚25’14’’

LS 8˚44’13’’ BT 116˚31’32’’

0.9

LS 8˚38’0’’ BT 116˚25’16’’

1.04

1.13 7.0

7.5

1. Kondisi Umum Lahan Petani Tembakau Virginia Binaan PT Djarum Lombok 

Tabel 2. Hasil Analisis Tanah di Lahan Petani Tembakau Virginia Binaan PT Djarum 

Lombok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahan budidaya tembakau Virginia 

PT Djarum memiliki 2 ordo yaitu ordo 

Regosol (Inceptisol) dan Grumusol  

(Vertisol) (BAPPEDA, 1988). Ordo 

Inceptisol tersebar di 11 kecamatan dengan 

luas lahan 930 Ha dan ordo tanah Vertisol 

tersebar di 9 kecamatan dengan luas lahan 

2.210,4 Ha (PT Djarum, 2015).  

Hasil analisis tekstur tanah pada 

lahan petani tembakau Virginia binaan PT 

Djarum Lombok yang berordo Inceptisol 

memiliki tekstur yang sama yaitu lempung 

berdebu. Sesuai dengan penelitian Nurdin 

(2012) yang menyatakan bahwa tanah 

Inceptisol dicirikan oleh teksturnya yang 

berlempung. Sedangkan menurut Rachim 

dan Arifin (2011) ordo Vertisol rata-rata 

memiliki fraksi liat ≥ 30%. Hal ini juga 

ditunjukkan oleh data hasil analisis kelas 

tekstur pada lahan budidaya tembakau 

Virginia yang berordo Vertisol yaitu 

termasuk dalam kelas tekstur liat. 

Berdasarkan data pada Tabel 2, sifat fisik 

dan sifat kimia tersebut telah memenuhi 

kriteria sebagai syarat tumbuh tanaman 

tembakau Virginia (Hidayat, 2013), 

sehingga pada tahun 2012 produksi 

tembakau Virginia PT Djarum Lombok  

 

 

 

 

mampu menyumbang 11,5% dari jumlah 

keseluruhan produksi tembakau Virginia 

pulau Lombok yang sebesar 54.494,48 ton 

dengan rata-rata produksi 6.280,8 ton per 

tahun (BPS NTB, 2014). 

Hasil survei lapangan dengan 

teknik wawancara langsung dengan petani 

bahwa lahan budidaya tembakau Virginia 

binaan PT Djarum Lombok telah 

digunakan selama lebih dari 5 tahun. 

Dalam proses budidaya tembakau 

Virginia, penggunan insektisida Decis 2,5 

EC (Deltametrin) juga telah diberikan 

selama lebih dari 5 tahun. 

Fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa pola tanam pada lahan petani 

tembakau Virginia binaan PT Djarum 

Lombok adalah budidaya tembakau 

Virginia pada akhir musim penghujan, 

dilanjutkan dengan budidaya padi dan 

kembali lagi pada budidaya tembakau 

Virginia. Insektisida Decis 2,5 EC 

(Deltametrin) tidak hanya di aplikasikan 

pada tanaman tembakau Virginia, akan 

tetapi pada sebagian besar lahan petani 

tembakau Virginia binaan PT Djarum 

Lombok juga diaplikasikan pada tanaman 

padi.  
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f

ba

dc

e

g

Decis 2,5 EC mengandung bahan 

aktif Deltametrin sebanyak 25 g/l yang 

memiliki sistem kerja secara kontak. Dosis 

aplikasi Decis 2,5 EC pada tanaman 

tembakau Virginia adalah sebanyak 1,5-3 

ml/ltr air. Oleh karena itu, untuk aplikasi 

decis dibutuhkan rata-rata 1 liter pada tiap 

penyemprotan 1 hektar tembakau Virginia. 

Waktu aplikasi  hanya diberikan ketika 

terjadinya serangan hama jika telah 

mencapai ambang batas ekonomi. 

Umumnya, Decis 2,5 EC diaplikasikan 

sebanyak 3 hingga 5 kali selama satu 

musim tanam tembakau Virginia.  Decis 

2,5 EC yang diaplikasikan pada saat 

pembibitan yaitu pada 14-21 HSS dan 

pada saat  tembakau Virginia berumur 15-

30 HST, sedangkan pada tanaman padi 

aplikasi Decis 2,5 EC rata-rata sebanyak 

satu kali yaitu pada saat 14-21 HST 

dengan dosis 0,25 liter/ha dan cara 

aplikasinya sama dengan tembakau 

Virginia yaitu menggunakan nozel dengan 

sistem kabut dan langsung mengenai 

sasaran. 

 

2. Residu Deltametrin di Lahan Petani Tembakau Virginia Binaan PT Djarum 

Lombok 

Residu Deltametrin di lahan petani tembakau Virginia binaan PT Djarum Lombok dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.1. Kromatogram Desa Wajagesang (a), Kromatogram Desa Sukadana (b), Kromatogram 

Desa Montong Ba’an (c), Kromatogram  Desa Menceh (d), Kromatogram Desa Saba (e), 

Kromatogram Desa Gunung Rajak (f), Kromatogram standar Deltametrin 2 ppm (g). 
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Berdasarkan kromatogram di atas 

(Gambar 1) menunjukkan bahwa semua 

sampel tanah tidak terdeteksi residu 

Deltametrin.  Deltametrin memiliki waktu 

retensi 3,851 seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1. (g) dan apabila 

dibandingkan dengan kromatogram sampel 

tidak ada senyawa terdeteksi yang 

menunjukkan waktu retensi yang sama  

dengan standar.  

Terjadi hubungan yang proposional 

antara konsentrasi dan luas area tergantung 

pada arah garis (Harmita, 2004). Oleh 

karena itu, secara kuantitatif konsentrasi 

senyawa yang terdeteksi menggunakan 

HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) dapat dihitung dengan 

perbandingan antara luas area sampel 

dengan luas area standar yang telah 

diketahui konsentrasinya. 

Residu Deltametrin yang telah 

dianalisis yaitu berkisar antara tidak 

terdeteksi hingga 0,2 ppm. Batas minimum 

deteksi dari analisis Deltametrin 

menggunakan HPLC dengan kolom RSL 

C18, Water 2489 UV/Visible Detektor dan 

Water 1525 Binary HPLC Pump adalah 

0,2 ppm. Oleh karena itu, kadar 

Deltametrin yang kurang dari 0,2 ppm 

tidak mampu dideteksi. Residu 

Deltametrin tidak terdeteksi baik pada 

tanah berordo Inceptisol maupun Vertisol. 

Umumnya, pada tanah dengan fraksi liat 

tinggi mampu lebih banyak mengikat ion-

ion disekitarnya.  Menurut Yong et al. 

(1992) mineral liat mempunyai ukuran 

yang halus dan mempunyai luas 

permukaan per satuan volume yang besar, 

sehingga sangat berpengaruh pada 

penyerapan bahan aktif pestisida. 

Daya afinitas pestisida terhadap 

tanah dipengaruhi oleh kandungan liat 

tanah. Pada tanah bertekstur pasir, residu 

pestisida mudah bergerak dan masuk ke 

dalam tanah dibandingkan dengan tanah 

bertekstur liat. Pada tanah bertekstur pasir 

pori makro lebih banyak dari pada pori 

mikro, sehingga bahan tersuspensi dan 

terlarut mudah bergerak keluar dari daerah 

perakaran ( Weed et al., 1995). 

Percobaan untuk mengetahui 

dinamika Deltametrin di dalam tanah telah 

dilakukan. Hasilnya, residu Deltametrin 

didalam tanah paling banyak ditemukan 

pada 2 hari setelah aplikasi dan dapat 

hilang pada 10 hari setelah aplikasi 

(Kurniawati et al., 2010). Hasil penelitian 

Seyfried (1994) menunjukkan bahwa 20 

hari hingga 120 hari setelah disemprotkan 

pada tanaman, residu pestisida larut dalam 

air dan yang tidak diikat oleh permukaan 

partikel tanah akan segera bergerak 

bersama air limpasan permukaan, 

perkolasi menuju ke sungai dan mata air. 

Residu Deltametrin pada lahan 

petani tembakau Virginia binaan PT 

Djarum Lombok tidak terdeteksi diduga 

karena adanya pengaruh bahan organik. 

Berdasarkan hasil analisis (Tabel 2) 

menunjukkan kadar C-organik di lahan 

petani sebesar 0,9% sampai dengan 1,48% 

atau berada pada harkat sangat rendah 

hingga rendah. Meskipun terbilang rendah, 

idealnya kandungan bahan organik di 

dalam tanah memiliki pengaruh nyata 

terhadap tingkat penyerapan Deltametrin. 

Hal ini didukung oleh penelitian 

Kurniawati et al. (2010) yang 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kandungan bahan organik tanah maka 

penyerapan Deltametrin akan semakin 

meningkat.  Mekanisme pengikatan bahan 

aktif pestisida oleh bahan organik tanah 

menurut Schnoor (1996) terjadi melalui 

tiga cara (1) Gaya Van der Walls, (2)  

Ikatan hidrogen dan (3) Pertukaran ligan 

(untuk pestisida non ionik polar). 
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Bahan organik dapat menyediakan 

energi dan senyawa-senyawa penyusun 

tubuh mikroorganisme yang sangat 

bermanfaat bagi serangkaian proses 

biologis di dalam tanah (Mulyati & Lolita, 

2006). Penelitian telah menunjukkan 

bahwa aktivitas mikroorganisme tanah 

mampu mendegradasi senyawa 

Deltametrin seperti dilaporkan oleh Dietz 

et al. (2009) di tanah Deltametrin 

didegradasi oleh mikroba secara aerob. 

Proses degradasi mulai dengan proses 

oksidasi gugus nitril (CN) menghasilkan 

senyawa amida (D-CONH2). Selanjutnya 

diikuti proses oksidasi yang menghasilkan 

deltametrin asam karboksilat (D-COOH) 

kemudian terjadi pemecahan ester, 

oksidasi dan mineralisasi menghasilkan 

CO2. 

Beberapa mikroorganisme mampu 

menguraikan Deltametrin, Chen et al. 

(2011) melaporkan bahwa Streptomyces 

aureus strain HP-S-01 mampu 

menghidrolisis Deltametrin menghasilkan 

3- phenoxybenzaldehid. Senyawa ini 

kemudian dioksidasi menjadi 2-hydroxy-4-

methoxy benzophenon sehingga 

toksisitasnya berkurang. Strain HP-S-01 

mendegradasi Deltametrin 50-300 ppm 

(mg/l) secara lengkap dalam 7 hari. Jamur 

tanah juga mampu mendegradasi 

Deltametrin, Aspergillus niger PS1.4 dapat 

mendegradasi deltametrin 50 ppm 

sebanyak 90,2% dalam waktu 10 hari 

(Subowo, 2012). Deltametrin lebih cepat 

terdegradasi pada tanah aerob, oleh karena 

itu dapat dipastikan 50% degradasi 

Deltametrin di dalam tanah disebabkan 

oleh aktivitas biologi (Ismail, 2015). 

Residu Deltametrin tidak terdeteksi 

pada lahan petani tembakau Virginia 

binaan PT Djarum Lombok juga diduga 

akibat adanya pengaruh pH tanah pada 

lahan tersebut. Sesuai dengan pendapat 

Cheng (1990) yang menyatakan bahwa 

peruaraian pestisida dalam tanah dapat 

berlangsung secara abiotik melalui reaksi 

hidrolisis. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi reaksi hidrolisis adalah pH 

tanah. 

Hasil analisis laboratorium 

menunjukkan bahwa pH tanah di lahan 

petani tembakau Virginia binaan PT 

Djarum Lombok berada pada kisaran 6.2 

hingga 7.6 atau pada harkat agak masam 

hingga agak alkalis (Tabel 4.1) Reaksi 

hidrolisis yang terjadi untuk menguraikan 

Deltametrin yaitu reaksi hidrolisis netral. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wolfe et 

al. (1977) bahwa reaksi hidrolisis yang 

sering terjadi di lingkungan adalah 

hidrolisis netral dan hidrolisis alkalin. 

Pada kondisi netral reaksi hidrolisis akan 

menyebabkan putusnya ikatan C-O dan 

menghasilkan senyawa alkohol. 

Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberadaan residu pestisida selain dari 

faktor sifat fisik, kimia dan biologi tanah 

tersebut. Deltametrin tidak terdeteksi 

dalam tanah juga diduga akibat formulasi 

insektisida Decis berupa EC (emulsible 

concentrates) yang terlebih dahulu 

bereaksi dengan udara sebelum mengenai 

tanaman. Menurut (Oka dan Sukardi, 

1982) model kualitatif perjalanan pestisida 

formulasi EC dan WP setelah 

diaplikasikan yaitu terlebih dahulu 

bereaksi di udara dibandingkan dengan 

pestisida formulasi granula yang akan 

mengalami proses dalam tanah dan air 

serta kemungkinan berpengaruh negatif 

terhadap fauna, tanah dan air lebih tinggi. 

Pestisida dengan formulasi EC 

yang disemprotkan segera bercampur 

dengan udara dan langsung terkena sinar 

matahari. Pestisida dapat mengalami 

fotodekomposisi di udara. Dalam udara 

pestisida mengalami perkolasi atau ikut 
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terbang menurut aliran angin. Makin halus 

butiran larutan makin besar kemungkinan 

ia ikut perkolasi dan makin jauh ikut 

diterbangkan arus angin (Sudarmo, 1992). 

Kurniawati et al. (2010), menyatakan 

bahwa Deltametrin memiliki sifat mudah 

menguap terutama apabila berada di 

bawah paparan sinar matahari.  

Deltametrin termasuk kedalam 

golongan pestisida piretroid. Golongan ini 

memiliki sifat yang mudah mengalami 

hidrolisis. Oleh karena itu, tidak terlalu 

berbahaya bagi tanaman dan lingkungan 

(Rahayuningsih, 2009). Sementara itu 

menurut Untung (2004) formulasi 

insektisida piretroid sintetik umumnya 

memilki resiko lingkungan hidup yang 

terbilang kecil. 

Menurut Afriyanto (2008), 

penyemprotan pestisida yang tidak 

memenuhi aturan akan mengakibatkan 

banyak dampak, salah satunya dampak 

buruk bagi lingkungan. Hal ini berarti, 

aplikasi pestisida di lahan petani tembakau 

binaan PT Djarum Lombok telah 

memenuhi syarat dalam aplikasi pestisida 

secara baik, tepat, dan benar, sehingga 

insektisida Decis 2,5 EC yang 

diaplikaiskan tidak meninggalkan residu 

Deltametrin bagi tanah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa lahan petani tembakau Virginia 

binaan PT Djarum Lombok tidak 

terdeteksi adanya kandungan Deltametrin 

dengan HPLC yang memiliki batas 

minimum deteksi sebesar 0,2 ppm. 

SARAN 

Diharapkan PT Djarum Lombok 

selalu mengawasi penggunaan insektisida 

Decis 2,5 EC (Deltametrin) yang sesuai 

dengan dosis, tepat sasaran dan tepat 

waktu aplikasi agar tidak mencemari lahan 

budidaya tembakau Virginia. 
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