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I. PENDAHULUAN 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor pembatas 

dalam peningkatan kuantitas maupun kualitas produksi pangan dan hortikultura di 
Indonesia. Kerusakan yang diakibatkan OPT bervariasi tergantung jenis OPT, varietas, dan 
faktor lingkungan yang mempengaruhinya. 

Untuk meningkatkan kualitas dan mencegah kehilangan hasil yang di sebabkan 
oleh OPT, maka diperlukan peningkatan informasi mengenai OPT penting pada komoditi 
utama tanaman pangan maupun hortikultura.  Salah satu prioritas utama yang perlu 
diinformasikan adalah pemetaan daerah endemis serangan OPT di wilayah Indonesia, 
sebagai langkah awal untuk mengetahui penyebaran OPT yang menjadi dasar menentukan 
strategi dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat adanya gangguan OPT. 
Informasi ini juga penting bagi para petani dan pengusaha sehingga dapat memahami dan 
dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan timbulnya OPT yang dapat menurunkan 
kualitas dan produksi usaha taninya.  Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan untuk 
upaya pencegahan keluar/masuknya penyakit dari satu area ke area lain di wilayah 
Indonesia. 

 

II. SUMBER DATA 
Kedua metode analisis daerah endemis dilakukan berdasarkan data histories yang 

bersumber dari laporan 2 (dua) mingguan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP).  
Data yang digunakan adalah data Luas Tambah Serangan (LTS) OPT yang terbagi dalam 4 
(empat) kategori, yaitu Ringan (R), Sedang (S), Berat (B) dan Puso dalam satuan hektar. 

 

 

 

 



III. PENGOLAHAN DATA 
Data laporan PHP diolah sehingga siap untuk dianalisis dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahap pertama; Rekapitulasi dan tabulasi data 

Rekapitukasi data dalam bentuk tabulasi data historis menurut bulan (disusun dalam 
kolom) dan banyaknya data/lokasi (nama kabupaten/kodya/kecamatan disusun dalam 
baris) selama kurun waktu data yang dapat dikumpulkan. 

 

Tabel 1. Contoh Luas tambah serangan RSBP setengah bulanan. 

Bulan/Tahun dst. 
Periode 1-15 Periode 16-31 dst No. Lokasi 

R S B P J R S B P J dst. 
1 A 7 5 3 1 16 8 6 4 2 20     
2 B               

dst dst               

2. Tahap kedua; Verifikasi data 

Verifikasi data sangat diperlukan untuk mengidentifikasi adanya kesalahan dan/atau 
kehilangan data, yang selanjutnya dilakukan perbaikan atau melengkapi data yang hilang. 

3. Tahap ketiga; Menghitung jumlah luas tambah serangan bulanan 

Penghitungan jumlah luas tambah serangan bulanan dilakukan dengan 
menjumlahkan data LTS periode tanggal 1-15 dengan periode tanggal 16-31 pada bulan 
yang bersangkutan. Dengan demikian tabulasi data menjadi sebagai berikut: 

Tabel 2. Contoh Luas tambah serangan RSBP bulanan. 

Tahun dst. 
Bulan Bulan dst No. Lokasi 

R S B P J R S B P J dst. 
1 A 15 11 7 3 36          
2 B               

dst dst               

4. Tahap keempat; Menghitung jumlah luas tambah serangan terkena dan puso. 

Kategori RSBP dikelompokan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu Terkena (T) dan 
Puso (P).  Terkena merupakan Jumlah (J) dari R + S + B + P, dan Puso dipisahkan 
tersendiri, sehingga diperoleh tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 3. Contoh Luas tambah serangan terkena (T) dan puso (P) bulanan. 

Tahun dst. 
Jan Feb Mar Apr dst dst No. Lokasi 

T P T P T P T P T P dst. 
1 A 36 3             
2 B               

dst dst               
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Selanjutnya contoh Tabel 3 dipisahkan menjadi table terkena (T) dan table puso (P) 
sehingga akan diperoleh 2 (dua) table sebagai berikut: 

Tabel 4. Contoh Luas tambah serangan terkena (T) bulanan. 

Tahun dst 
J F M A M J J A S O N D dst No. Lokasi 
T T T T T T T T T T T T dst 

1 A 36             
2 B              

dst dst              

 

Tabel 5. Contoh Luas tambah serangan puso (P) bulanan. 

Tahun dst 
J F M A M J J A S O N D dst No. Lokasi 
P P P P P P P P P P P P dst 

1 A 3             
2 B              

dst dst              

 

IV. ANALISIS DATA 
Seperti kita telah ketahui bahwa komoditas tanaman pangan dan hortikultura di 

Indonesia secara umum dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok tanaman 
musiman dan tahunan.  Sehubungan dengan hal tersebut maka analisis dan pemetaan 
daerah endemis OPT pada komoditi tanaman pangan dan hortikultura digunakan 2 (dua) 
metode analisis, yaitu: 

a. Metode Analisis untuk Tanaman Musiman. 

b. Metode Analisis untuk Tanaman Tahunan. 

Kedua metode analisis daerah endemis berdasarkan hasil pengolahan data dengan 
menggunakan parameter yang sama yaitu: 

a. Frekuensi serangan (F) atau banyaknya kejadian serangan. 

b. Rata-rata luas tambah serangan terkena (T). 

c. Rata-rata luas tambah serangan puso (P). 

d. Rasio puso (RP). 

Berdasarkan keempat parameter tersebut dalam criteria daerah endemis digunakan 
metode klasifikasi kisaran sama (equal range), yaitu data tertinggi (Maksimal) dibagi  
menjadi 3 (tiga) kelas.  Dengan demikian diperoleh batasan kisaran kelompok data kelas 
rendah, menengah dan tinggi (Gambar 1).  Secara rinci metode analisis data untuk tanaman 
musiman dan tahunan disajikan berikut ini: 
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Gambar 1. Metode klasifikasi kisaran sama (equal range) untuk 

menentukan kelas dalam analisis daerah endemis OPT. 

1. Tanaman Musiman 
Tanaman musiman adalah tanaman semusim yang dibudidayakan petani dalam 

periode masa tanam (tanam - panen) kurang dari 1 (satu) tahun.  Budidaya tanaman 
musiman pada umumnya dipengaruhi oleh iklim (curah hujan) yang secara jelas dapat 
dibedakan polanya.  Di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) musim, yaitu 
musim penghujan (MP) dari bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau (MK) dari 
bulan April sampai September. 

Metode analisis daerah endemis yang digunakan untuk tanaman musiman berlaku 
bagi tanaman yang dominan dan secara jelas pola tanamnya mengikuti musim, seperti pola 
tanam padi 2 (dua) atau 1 (satu) kali setahun.  Sedangkan tanaman semusim yang ditanam 
sepanjang tahun tanpa dipengaruhi oleh pola musim atau tanam terus menerus 
(overlapping) sebaiknya menggunakan metode untuk tanaman tahunan. 

1.1. Menghitung Kumulatif Luas Tambah Serangan Musiman. 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dibuat tabulasi 

menurut musim tanam, baik MK maupun MP. Kumulatif Luas Tambah Serangan (KLTS) 
MK adalah jumlah luas tamnah serangan dari bulan April sampai September dan KLTS 
MP dari bulan Oktober sampai Maret. Untuk kebutuhan analisis diperlukan data sebanyak 
6 (enam) musim, baik MK maupun MP.  Dengan demikian maka kita perlukan data paling 
sedikit selama 7 (tujuh) tahun. Contoh apabila kita kumpulkan data dari tahun 1996 sampai 
2002 maka akan diperoleh KLTS MK 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 dan 2002 serta 
KLTS MP 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 dan 2001/2002.   

Tabel 6. Contoh Kumulatif luas tambah serangan terkena (T) musiman. 

Musim Tanam 
MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 No. Lokasi 

T T T T T T 
1 A 310 255 425 0 415 205 
2 B 485 725 325 155 265 110 

dst dst       

Tabel 7. Contoh Kumulatif luas tambah serangan puso (P) musiman. 
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Musim Tanam 
MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 No. Lokasi 

P P P P P P 
1 A 10 55 25 0 15 5 
2 B 48 7 32 15 6 10 

dst dst       

Selanjutnya untuk masing-masing musim tanam (MK dan MP) dianalisis sesuai 
dengan tahapan-tahapan berikut: 

1.2. Klasifikasi Rata-rata Terkena. 
(1) Tahap pertama; menghitung rata-rata terkena. 

Rat

 

 

m 

i 
j 

Lo
Jum

a-rata T (t) dari masing-masing lokasi (K) dihitung berdasarkan banyaknya 
musim yang disertakan dalam analisis dengan rumus:  

 

  
  

 
tj  = Rata-rata T untuk masing-masing lokasi K-j. 

=  Banyaknya musim tanam yang disertakan dalam analisis. 
Tij  =  Luas T pada masing-masing K-j disetiap musim-i  

= 1, 2, 3, …, m musim 
= 1, 2, 3, …, k K 

Contoh: Tabel 6. 

Lokasi A: 
Jumlah T = 310+255+425+0+415+205 = 1.610 ha 
Rata-rata T (tj) = 1.610 / 6 = 268,3 ha 

kasi B: 
lah terkena = 485+725+325+155+265+110 = 2.065 ha 

Rata-rata T (tj)  = 2.065 / 6 = 344,2 ha 

(2) Tahap kedua; menentukan kisaran klasifikasi rata-rata terkena. 

Selang klasifikasi tj (St) ditentukan dengan metode klasifikasi kisaran sama 
(equal range), dihitung dari nilai maksimum tj dibagi 3 (tiga) kelas, dengan rumus: 

 

 

 

 
Maks tj  = Nila
Nilai 3    = Tiga

 

 

            1 
St  =  ---  Maks t 
            3 
i te
 k
            1     m     
tj =  ---    ∑  Tij

            m       i=1 
rtinggi dari t dari seluruh  K yang terlibat dalam analisis.   
elompok data t yaitu rendah , menengah, dan tinggi. 
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Contoh: 

Jika rata-rata T (tj) dari lokasi A sampai Z terdapat nilai tertinggi (Maks t) = 600 ha, 
maka St = 600 / 3 = 200 ha. 

(3) Tahap ketiga; menentukan kelas rata-rata terkena.  

Berdasarkan nilai St dapat ditentukan kelas dan kisaran tj untuk masing-
masing lokasi (Ktj) sesuai dengan klasifikasi yang tersaji pada Tabel 8 berikut:  

Tabel 8.   Klasifikasi rata-rata terkena untuk masing-masing lokasi. 

Ktj Kisaran tj Kriteria 
0 0 Tidak pernah terkena serangan 
1 >0 sampai St Luas terkena serangan rendah 
2 >St sampai 2 * St Luas terkena serangan menengah 
3 >2 * St sampai 3 * St Luas terkena serangan tinggi 

Berdasarkan contoh pada tahap kedua, nilai St = 200, maka klasifikasi dan 
kisaran tj menjadi sebagai berikut: 

 

Tabel 9.   Contoh Klasifikasi rata-rata terkena untuk masing-masing lokasi. 

Ktj Kisaran tj Kriteria 
0 0 Tidak pernah terkena serangan 
1 >0 sampai 200 Luas terkena serangan rendah 
2 >200 sampai 400 Luas terkena serangan menengah 
3 >400 sampai 600 Luas terkena serangan tinggi 

Dari contoh pada tahap kesatu sampai dengan ketiga maka akan diperoleh 
tabulasi data sebagai berikut: 

Tabel 10. Contoh Penentuan Kelas Rata-rata Terkena. 

No. Lokasi Jumlah T Rata-rata T (t) Kelas t (Kt) 
1 A 1.610 268,3 2 
2 B 2.065 344,2 2 
3 C 0 0 0 
4 D 3.600 600,0 3 
5 E 1.645 274,1 2 
. . . . . 
k Z 850 141,7 1 

1.3. Klasifikasi Rata-rata Puso 
(1) Tahap pertama; menghitung rata-rata puso. 

Rata-rata P (p) dari masing-masing lokasi (K) dihitung berdasarkan banyaknya 
musim yang disertakan dalam analisis dengan rumus:  

 

 

  

 

 

            1      m    
pj =  ---    ∑  Pij

            m       i=1
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pj  = Rata-rata P untuk masing-masing K-j. 
m 

i 
j 

Lo
Jum

=  Banyaknya musim tanam yang disertakan dalam analisis. 
Pij  =  Luas P pada masing-masing K-j disetiap musim-i  

= 1, 2, 3, …, m musim 
= 1, 2, 3, …, k K 

Contoh: Tabel 7. 

Lokasi A: 
Jumlah P = 10+55+25+0+15+5 = 110 ha 
Rata-rata P (pj) = 110 / 6 = 18,3 ha 

kasi B: 
lah P = 48+7+32+15+6+10 = 118 ha 

Rata-rata P (pj) = 118 / 6 = 19,7 ha 

(2) Tahap kedua; menentukan kisaran klasifikasi rata-rata Puso. 

Selang klasifikasi pj (Sp) ditentukan dengan metode klasifikasi kisaran sama 
(equal range), dihitung dari nilai maksimum pj dibagi 3 (tiga) kelas, dengan rumus: 

 

 

 

 

 
Maks pj  = Nila
Nilai 3    = Tiga

Contoh: 

Jika rata-rata P (p) dar
maka Sp = 75 / 3 = 25 

(3) Tahap ketiga; 

Berdasarkan ni
(Kpj) sesuai dengan kl

Tabel 11.  Klasifikasi r

Kpj
0 
1 >
2 >Sp
3 >2 * 

Berdasarkan co
kisaran pj menjadi seb

 

 

 

 

            1 
Sp  =  ---  Maks p 
            3 
i tertinggi dari p dari seluruh  K yang terlibat dalam analisis.   
 kelompok data p yaitu rendah, menengah, dan tinggi. 

i lokasi A sampai Z terdapat nilai tertinggi (Maks p) = 75 ha, 
ha. 

menentukan kelas pj  

lai Sp dapat ditentukan kelas pj untuk masing-masing lokasi 
asifikasi yang tersaji pada Tabel 11 berikut:  

ata-rata puso untuk masing-masing lokasi. 

Kisaran pj Kriteria 
0 Tidak pernah terjadi serangan puso 

0 sampai Sp Luas serangan puso rendah 
 sampai 2 * Sp Luas serangan puso menengah 

Sp sampai 3 * Sp Luas serangan puso tinggi 

ntoh pada tahap kedua, nilai Sp = 25, maka klasifikasi dan 
agai berikut: 
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Tabel 12.  Contoh Klasifikasi rata-rata puso untuk masing-masing lokasi. 

Kpj Kisaran pj Kriteria 
0 0 Tidak pernah terjadi serangan puso 
1 >0 sampai 25 Luas serangan puso rendah 
2 >25 sampai 50 Luas serangan puso menengah 
3 >50 sampai 75 Luas serangan puso tinggi 

Dari contoh pada tahap kesatu sampai dengan ketiga maka akan diperoleh 
tabulasi data sebagai berikut: 

Tabel 13. Contoh Penentuan Kelas Rata-rata Puso. 

No. Lokasi Jumlah P Rata-rata P (p) Kelas p (Kp) 
1 A 110 18,3 1 
2 B 118 19,7 1 
3 C 0 0 0 
4 D 450 75,0 3 
5 E 215 35,8 2 
. . . . . 
k Z 125 20,8 1 

1.4. Klasifikasi Rasio Puso 
(1) Tahap kesatu: menghitung rasio puso. 

Klasifikasi rasio puso (Rp) untuk masing-masing lokasi dihitung 
berdasarkan data rata-rata puso (p) dibagi rata-rata terkena (t), dengan rumus: 

 

 
j

Contoh: 
Rata-rata terkena (t) pada lo
Rata-rata puso (p) pada loka
Maka rasio puso (Rp) pada 

(2) Tahap kedua; menen

Selang klasifikasi ra
sama (equal range), dihitun
rumus: 

 

 

 

 
Maks Rpj  = Nilai tert

analisis.  
Nilai 3    = Tiga kelo

Contoh: 

Jika rasio P (Rp) dari loka
maka SRp = 0,15 / 3 = 0,05

 

Rpj  =  pj / t
kasi A sebesar 268,3 ha (Tabel 10) 
si A sebesar 18,3 ha (Tabel 13) 
lokasi A = 18,3 / 268,3 = 0,07 

tukan kisaran klasifikasi rasio puso. 

sio P (SRp) ditentukan dengan metode klasifikasi kisaran 
g dari nilai maksimum Rpj dibagi 3 (tiga) kelas, dengan 

 

               1 
SRp  =  ---  Maks Rp
               3 
inggi dari Rp dari seluruh  lokasi (K) yang terlibat dalam 
 
mpok data p yaitu rendah , menengah, dan tinggi. 

si A sampai Z terdapat nilai tertinggi (Maks Rp) = 0,15  
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(4) Tahap ketiga; menentukan kelas Rpj  

Berdasarkan nilai SRp dapat ditentukan kelas dan kisaran Rpj untuk masing-
masing lokasi (KRpj) sesuai dengan klasifikasi yang tersaji pada Tabel 14 berikut:  

Tabel 14.  Klasifikasi rasio puso untuk masing-masing lokasi. 

KRpj Kisaran Rpj Kriteria 
0 0 Tidak pernah terkena serangan 
1 >0 sampai SRp Luas terkena serangan rendah 
2 >SRp sampai 2 * SRp Luas terkena serangan menengah 
3 >2 * SRp sampai 3 * SRp Luas terkena serangan tinggi 

Berdasarkan contoh pada tahap kedua, nilai SRp = 0,05, maka klasifikasi dan 
kisaran rasio puso menjadi sebagai berikut: 

Tabel 15.  Contoh Klasifikasi rasio puso untuk masing-masing lokasi. 

Kpj Kisaran pj Kriteria 
0 0 Tidak pernah terjadi serangan 
1 >0 sampai 0,05 Rasio puso rendah 
2 >0,05 sampai 0,1 Rasio puso menengah 
3 >0,1 sampai 0,15 Rasio puso tinggi 

Dari contoh pada tahap kesatu sampai dengan ketiga maka akan diperoleh 
tabulasi data sebagai berikut: 

 

Tabel 16. Contoh Penentuan Kelas Rasio Puso. 

No. Lokasi Rata-rata T 
(t) 

Rata-rata P 
(p) 

Rasio P/T 
(Rp) 

Kelas P 
(Kp) 

1 A 268,3 18,3 0.07 2 
2 B 344,2 19,7 0.06 2 
3 C 0 0 0 0 
4 D 600,0 75,0 0.13 3 
5 E 274,1 35,8 0.13 3 
. . . . .  
k Z 141,7 20,8 0.15 3 

1.5. Klasifikasi Frekuensi Serangan. 

(1) Tahap pertama; menghitung frequensi terkena serangan. 

Menghitung banyaknya musim tanam yang dilaporkan terkena serangan 
pada masing-masing K (lihat kembali Tabel 6. banyak nilai yang tidak nol) atau 
disebut frekuensi terkena serangan (Fj).  Jika banyaknya musim tanam yang 
dilibatkan dalam analisis sebanyak 6 (enam) musim, maka nilai maksimal frekuensi 
serangan adalah 6 (enam). 

(2) Tahap kedua; menentukan selang klasifikasi frekuensi terkena serangan. 

Selang klasifikasi frekuensi terkena serangan (SF) ditentukan dengan 
metode klasifikasi kisaran sama (equal range) yang dihitung dari banyaknya musim 
tanam yang dilibatkan dalam analisis (Maks F) dibagi 3 (tiga) kelas, dengan rumus: 
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Maks F =
musim tana

Nilai 3  =  Tiga kelom
tinggi. 

Contoh: 

Jika maksimal frekuensi ser
maka nilai SF adalah 6 / 3 =

(3) Tahap ketiga; mene

Berdasarkan nilai S
masing-masing K sesuai den

Tabel 17. Klasifikasi freque

KFj Kisar
0 
1 > 0 sam
2 >SF sam
3 >2 * SF sam

Berdasarkan contoh 
kisaran frekuensi (KF) menj

Tabel 18.  Contoh Klasifikas

KFj Kisar
0 
1 1 sam
2 3 sam
3 5 sam

Berdasarkan hasil d
diperoleh tabulasi data sebag

Tabel 19. Contoh Penentuan

No. Lokasi 
1 A 
2 B 
3 C 
4 D 
5 E 
. . 
k Z 

 
 
 
 

 

            1 
SF  =  --  Maks F 
            3 
 Banyaknya 
m yang dilibatkan dalam analisis.   

pok frequensi serangan yaitu rendah, menengah, dan 

angan adalah 6 seperti telah diuraikan pada tahap kesatu 
 2. 

ntukan kelas Fj  

F dapat ditentukan kelas dan kisaran Fj (KFj) untuk 
gan klasifikasi yang tersaji pada Tabel 17.  

nsi serangan untuk masing-masing kabupaten/kota. 

an Fj Kriteria 
0 Tidak pernah terjadi serangan 

pai SF Frequensi serangan rendah 
pai 2 * SF Frequensi serangan menengah 

pai 3 * SF Frequensi serangan tinggi 

pada tahap kedua, nilai SF = 2, maka klasifikasi dan 
adi sebagai berikut: 

i rasio puso untuk masing-masing lokasi. 

an Fj Kriteria 
0 Tidak pernah terjadi serangan 
pai 2 Frekuensi serangan rendah 
pai 4 Frekuensi serangan menengah 
pai 6 Frekuensi serangan tinggi 

ari tahap kesatu sampai dengan ketiga maka akan 
ai berikut: 

 Kelas Frekuensi Serangan. 

Frekuensi (Fj) Kelas F (KFj) 
5 3 
6 3 
0 0 
4 2 
1 1 
.  
2 1 
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1.6. Analisa Kriteria Daerah Serangan. 
Tahap terakhir dalam analisis data adalah menganalisa katagori daerah 

serangan OPT untuk masing-masing lokasi K yang ditentukan berdasarkan nilai Ktj, 
Kpj, KRpj dan KFj melalui 2 tahap berikut ini: 

(1) Tahap pertama; menghitung jumlah Ktj, Kpj, KRpj dan KFj.  

Untuk masing-masing K nilai kombinasi Ktj, Kpj, KRpj dan KFj disebut 
nilai KtpRpFj yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

   

 

Ktj  =  Kelas ra

Kpj  =  Kelas ra

KRpj  =  Kelas ra

KFj  =  Kelas fr

j = 1,2,3, …

Berdasarkan r
adalah 3 + 3 + 3 + 3 = 

j

(2) Tahap kedua; m

Selang klasifi
metode klasifikasi kisa
KtpRpFj (Maks KtpR

 

 

 

Maks 

Nilai 3  = 

Contoh: 

Jika maksimal KtpRp
nilai SKtpRpFj adalah

(3) Tahap ketiga; m

Berdasarkan n
serangan untuk mas
sebagaimana tercantum

 

 

 

 

 

KtpRpFj = Ktj + Kpj + KRpj + KF
ta-rata luas terkena (t) masing-masing lokasi K-j 

ta-rata puso (p) masing-masing lokasi K-j 

ta-rata rasio puso (Rp) masing-masing lokasi K-j 

ekuensi terkena serangan (F) masing-masing lokasi K-j  

, k lokasi - K. 

umus tersebut maka jumlah maksimal yang akan dihasilkan 
12.   

enentukan selang klasifikasi kriteria daerah serangan. 

kasi kriteria daerah serangan (SKtpRpFj) ditentukan dengan 
ran sama (equal range) yang dihitung dari jumlah maksimal 
pFj) dibagi 3 (tiga) kelas, dengan rumus: 
                          1 
SKtpRpFj  =  ---  Maks KtpRpFj

                          3 
KtpRpFj = Banyakny

 Tiga kelompok daerah serangan serangan yaitu potensial, 
sporadis, dan endemis. 

Fj adalah 12 seperti telah diuraikan pada tahap kesatu maka 
 12 / 3 = 4. 

enentukan kelas katagori daerah serangan. 

ilai SKtpRpFj ditentukan kelas, kisaran dan kategori daerah 
ing-masing lokasi K (KKtpRpFj) dengan klasifikasi 
 pada Tabel 20.   
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Tabel 4.  Klasifikasi dan kategori daerah serangan. 

KKtpRpFj Kisaran KtpRpFj Kategori daerah serangan 

0 0 Aman 

1 1 – 4 Potensial 

2 5 – 8 Sporadis 

3 9 – 12 Endemis 

Apabila diterapkan pada contoh diatas akan diperoleh nilai seperti 
tercantum dalam Tabel 21 berikut: 

Tabel 21. Contoh Klasifikasi dan Kategori Daerah Serangan. 

Kelas No. Lokasi Ktj Kpj KRpj KFj
KtpRpFj KKtpRpFj Kategori 

1 A 2 1 2 3 8 2 Sporadis 
2 B 2 1 2 3 8 2 Sporadis 
3 C 0 0 0 0 0 0 Aman 
4 D 3 3 3 2 11 3 Endemis 
5 E 2 2 3 1 8 2 Sporadis 
. . . . . . . . . 
k Z 1 1 3 1 7 2 Sporadis 

 
 

2. Tanaman Tahunan 
Tanaman tahunan adalah tanaman yang dibudidayakan oleh petani dalam periode 

1 (satu) tahun atau lebih.  Pada umumnya tanaman yang termasuk tanaman tahunan adalah 
komoditi pertanian tanaman keras, seperti tanaman buah-buahan (jeruk, mangga, durian, 
rambutan, manggis dll.).  Namun dalam kontek pemetaan daerah serangan OPT yang 
dimaksud tanaman tahunan juga termasuk tanaman semusim yang ditanam tanpa 
dipengaruhi musim atau tanam terus menerus.  Dengan demikian terjadi overlapping stadia 
tanaman atau tanaman tidak serempak dengan komposisi stadia tanaman relative sama. 

2.1. Menghitung Kumulatif Luas Tambah Serangan Tahunan 
Metode analisis kategori daerah serangan OPT pada tanaman tahunan pada 

dasarnya sama dengan metode pada tanaman musiman.  Namun perbadaannya adalah pada 
perhitungan kumulatif luas tambah serangan (KLTS). Untuk tanaman tahunan KLTS 
dihitung berdasarkan kumulatif selama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk tanaman semusim 
kumulatif selama 1 (satu) musim. 

Untuk kebutuhan analisis daerah serangan OPT tanaman tahunan diperlukan 
kumpulan data menurut bulan selama 6 (enam) tahun, dengan demikian maka kita akan 
mempunyai KLTS sebanyak 6 (enam) tahun. Contoh apabila kita kumpulkan data dari 
tahun 1997 sampai 2002 maka akan diperoleh kumpulan data sebagai berikut: 
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Tabel 22. Contoh Kumulatif luas tambah serangan terkena (T) tahunan. 

KLTS Tahun 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 No. Lokasi 

T T T T T T 
1 A 310 255 425 0 415 205 
2 B 485 725 325 155 265 110 

dst dst       

Tabel 23. Contoh Kumulatif luas tambah serangan puso (P) tahunan. 

Musim Tanam 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 No. Lokasi 

P P P P P P 
1 A 10 55 25 0 15 5 
2 B 48 7 32 15 6 10 

dst dst       

Selanjutnya tahapan analisis daerah serangan OPT untuk tanaman tahunan 
mengikuti tahapan untuk tanaman musiman, yaitu: 

2.2. Klasifikasi Rata-rata Terkena 

(1) Tahap pertama: menghitung rata-rata terkena (tj) 

(2) Tahap kedua: menentukan kisaran klasifikasi rata-rata terkena (St) 

(3) Tahap ketiga: menentukan kelas rata-rata terkena (Ktj) 

2.3. Klasifikasi Rata-rata Puso 

(1) Tahap pertama: menghitung rata-rata puso (pj) 

(2) Tahap kedua: menentukan kisaran klasifikasi rata-rata puso (Sp) 

(3) Tahap ketiga: menentukan kelas rata-rata puso (Kpj) 

2.4. Klasifikasi Rasio Puso 

(1) Tahap pertama: menghitung rasio puso (Rpj) 

(2) Tahap kedua: menentukan kisaran klasifikasi rasio puso (SRp) 

(3) Tahap ketiga: menentukan kelas rasio puso (KRpj) 

2.5. Klasifikasi Frekuensi Serangan 

(1) Tahap pertama: menghitung frekuensi terkena serangan  (Fj) 

(2) Tahap kedua: menentukan kisaran klasifikasi frekuensi serangan  (SF) 

(3) Tahap ketiga: menentukan kelas frekuensi serangan (KFj) 

2.6. Analisa Kriteria Daerah Serangan 
(1) Tahap pertama; menghitung jumlah Ktj, Kpj, KRpj dan KFj (KtpRpFj).  

(2) Tahap kedua; menentukan selang klasifikasi kriteria daerah serangan 
(SKtpRpFj). 

(3) Tahap ketiga; menentukan kelas katagori daerah serangan (KKtpRpFj). 
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V. MEMBUAT PETA 
Selanjutnya nilai klasifikasi daerah serangan (KKtpRpFj) baik untuk tanaman 

musiman (lihat contoh Tabel 21) maupun tahunan didistribusikan ke masing-masing 
lokasi-K untuk dibuat peta penyebaran daerah serangan dengan menggunakan fasilitas 
Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Untuk menyamakan persepsi dan memudahkan dalam membaca peta maka dalam 
membuat peta digunakan standar warna atau simbol arsiran (hitam) sebagai berikut: 

Tabel 24. Warna dan simbol pemetaan daerah serangan OPT. 

Kelas Kategori Warna Simbol 

  
0 Aman 

Hijau daun Polos 

  
1 Potensial 

Hijau muda Arsir vertikal 

  
2 Sporadis 

Kuning Arsir silang 

  
3 Endemis 

Merah Hitam penuh 
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