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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Petugas Karantina 

Tumbuhan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 

Tahun 2002 meliputi tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, 

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. 

Tindakan pemeriksaan, berupa pemeriksaan administratif dan pemeriksaan 

kesehatan terhadap media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan 

(OPT)/OPT Karantina (OPTK) merupakan awal dari tindakan karantina 

tumbuhan yang akan menentukan tindakan karantina selanjutnya. 

Pemeriksaan kesehatan media pembawa OPT/OPTK menjadi sangat 

penting karena tindakan tersebut mampu mendeteksi keberadaan 

OPT/OPTK yang kemungkinan terbawa melalui media pembawa yang 

dilulintaskan.  

Media pembawa OPT/OPTK yang dilalulintaskan dapat berupa benih 

tumbuhan maupun produk tumbuhan (non benih) yang kemungkinan dapat 

membawa OPT/OPTK yang harus dicegah masuknya ke dalam wilayah 

Republik Indonesia maupun dicegah keluarnya dari dalam wilayah negara 

Republik Indonesia. Penanganan yang tepat dan cermat terhadap media 

pembawa OPT/OPTK harus dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Ketepatan dan kecermatan dalam 

menangani media pembawa OPT/OPTK harus dimulai dari kegiatan 

pengambilan contoh untuk tujuan pemeriksaan kesehatan media 

pembawa, karena hal tersebut akan mempengaruhi keseluruhan hasil 

tindakan pemeriksaan media pembawa hingga keputusan tindakan 

karantina tumbuhan selanjutnya. Akurasi yang optimal terhadap hasil 

pemeriksaan kesehatan media pembawa, akan sangat ditentukan oleh 

teknik pengambilan contoh yang tepat dengan mengacu kepada standar 

internasional yang berlaku. 
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Pada prinsipnya, tindakan pemeriksaan kesehatan media pembawa 

OPT/OPTK dilakukan terhadap keseluruhan barang kiriman (consignment). 

Namun hal tersebut seringkali sulit dilakukan karena beberapa alasan, 

antara lain: (i) secara teknis pemasukan/pengeluaran media pembawa 

dalam volume yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dilakukannya 

pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh media pembawa tersebut; (ii) 

adanya keterbatasan waktu, biaya, sumber daya manusia, dan sarana 

pemeriksaan kesehatan di UPT Karantina Pertanian juga membatasi untuk 

dilakukannya pemeriksaan kesehatan terhadap keseluruhan media 

pembawa tersebut; dan (iii) apabila ditinjau dari segi ketelitian, 

pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan unit contoh diyakini lebih 

teliti daripada pemeriksaan terhadap keseluruhan media pembawa.   

Saat ini, pengambilan contoh produk tumbuhan untuk pemeriksaan 

kesehatan media pembawa OPT/OPTK belum dilakukan secara seragam 

oleh Petugas Karantina Tumbuhan, meskipun sudah didasarkan atas 

pertimbangan risiko OPT/OPTK. Hal ini disebabkan belum adanya 

pedoman pengambilan contoh produk tumbuhan untuk pemeriksaan 

kesehatan media pembawa OPT/OPTK yang dapat dijadikan panduan bagi 

Petugas Karantina Tumbuhan. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Karantina 

Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyusun Pedoman 

Pengambilan Contoh Produk Tumbuhan untuk Pemeriksaan Kesehatan 

Media Pembawa OPT/OPTK. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 
Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Petugas Karantina 

Tumbuhan dalam melaksanakan pengambilan contoh produk tumbuhan 

untuk pemeriksaan kesehatan media pembawa OPT/OPTK, khususnya 

pada komoditas biji-bijian, buah dan sayuran buah segar sehingga dapat 

diperoleh contoh media pembawa yang mewakili kondisi keseluruhan 

media pembawa tersebut. 
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Tujuan penyusunan pedoman ini adalah agar pengambilan contoh 

produk tumbuhan untuk pemeriksaan kesehatan media pembawa 

OPT/OPTK, khususnya pada komoditas biji-bijian, buah dan sayuran buah 

segar oleh Petugas Karantina Tumbuhan, secara teknis dapat dilakukan 

dengan tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

1.3. Ruang Lingkup 
Pedoman ini memuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan 

pengambilan contoh produk tumbuhan untuk pemeriksaan kesehatan 

media pembawa OPT/OPTK, khususnya pada komoditas biji-bijian, buah 

dan sayuran buah segar dalam suatu lot kiriman, yang diawali dari kegiatan 

persiapan pengambilan contoh, berbagai pilihan metode pengambilan 

contoh dan ukuran contoh, pemilihan metode dan ukuran contoh, hingga 

penanganan contoh kiriman. 

Pedoman ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila 

Petugas Karantina Tumbuhan sebagai petugas pengambil contoh telah 

terlatih dan memiliki pemahaman yang baik mengenai bioekologi dan 

gejala serangan dari OPT/OPTK sasaran.  

 

1.4. Dasar Hukum 
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3482); 

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Piagam 

Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on the Establishment of 

the World Trade Organization); 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina 

Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4196); 

(4) Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Revised Text of International Plant Protection Convention; 

(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 

tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 
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(6) Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan 

Plant Protection Agreement for the South Asian and Pacific Region; 

(7) ISPM No 31 tahun 2008: Methodologies for Sampling of 

Consignment. 

 

1.5. Pengertian Umum 
(1) Acceptable quality level adalah persentase maksimum dari jumlah 

kerusakan atau penyimpangan yang diperbolehkan dalam suatu lot 

sehingga dapat diterima.  

(2) Bentuk curah adalah padatan yang berbentuk serbuk atau butiran. 

(3) Bentuk terkemas adalah padatan maupun cairan yang terkemas 

dalam suatu kemasan. 

(4) Contoh (sampel) adalah suatu bagian yang dapat mewakili 

keseluruhan bagian yang diperlukan untuk pengujian. 

(5) Contoh analitik (analytical sample) adalah bahan dari contoh 

laboratorium yang dipersiapkan untuk analisis. 

(6) Contoh campuran (composite sample) adalah kumpulan dari 

contoh-contoh yang diambil dari contoh primer. 

(7) Contoh curah (bulk sample) adalah gabungan dari bagian semua 

contoh primer yang diambil dari suatu lot dan sudah dicampur 

dengan baik. 

(8) Contoh laboratorium (laboratory sample) adalah sejumlah bahan 

yang diambil dari contoh curah yang dikirim ke atau diterima oleh 

laboratorium. 

(9) Contoh primer (primary sample) adalah satu atau lebih unit yang 

diambil dari satu posisi dalam suatu lot. 

(10) Contoh sekunder (secondary sample) adalah contoh yang diambil 

dari contoh campuran. 

(11) Contoh arsip (duplicate sample) adalah suatu sub contoh dari 

contoh campuran yang kira-kira berukuran sama dengan contoh 

kiriman dan ditandai dengan “Arsip”. Semua persyaratan yang 

berkaitan dengan ukuran, tanda dan segel untuk sampel kiriman juga 

berlaku untuk contoh arsip.  
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(12) Contoh kerja (working sample) adalah contoh kiriman untuk 

keperluan uji laboratorium. Biasanya disiapkan dari pengurangan 

(reduksi) contoh kiriman.  

(13) Sub-sample adalah bagian suatu contoh yang diperoleh dengan 

metode pengurangan (reduksi) contoh.  

(14) Re-sampling adalah pengambilan contoh campuran baru dari lot 

yang telah diambil sebelumnya  

(15) Treated sample adalah contoh kiriman atau contoh kerja yang telah 

diberi perlakuan secara kimiawi dan/atau biologis. 

(16) Petugas Karantina Tumbuhan adalah pejabat fungsional 

pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja pada 

instansi karantina tumbuhan. 

(17) Kemasan karton/peti adalah wadah yang mengemas beberapa 

kemasan kecil. 

(18) Kemasan kecil adalah wadah yang mengemas produk langsung. 

(19) Laboratorium adalah instansi/lembaga yang melaksanakan kalibrasi 

dan/atau pengujian. 

(20) Pengambilan contoh (sampling) adalah prosedur/metode yang 

digunakan untuk mengambil dan menyusun suatu contoh pengujian 

dari bagian keseluruhan (populasi).  

(21) Petugas pengambil contoh (PPC) adalah Petugas Karantina 

Tumbuhan yang memiliki kompentensi dan telah mendapatkan 

pelatihan khusus tentang prosedur pengambilan contoh dan 

bertanggung jawab atas contoh yang diambilnya untuk kepentingan 

pemeriksaan kesehatan media pembawa. 

(22) Satuan (unit) adalah bagian terkecil di dalam suatu lot yang secara 

individual terpisah, yang harus diambil untuk membuat suatu contoh 

primer utuh atau contoh primer bagian. 

(23) Tanding atau Lot adalah jumlah keseluruhan bahan (populasi) 

berupa sejumlah unit dari komoditas tunggal yang homogenitasnya 

bisa diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, antara lain: tempat 

asal, penanam, fasilitas pengepakan, jenis, variasi atau tingkat 

kematangan produk, eksportir, area produksi, OPT/OPTK dan 

karakteristiknya, perlakuan pada tempat asal, atau jenis pengolahan. 
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BAB II 

PERSIAPAN PENGAMBILAN CONTOH 
 

 Sebelum melakukan kegiatan pengambilan contoh produk tumbuhan untuk 

pemeriksaan kesehatan media pembawa OPT/OPTK, khususnya pada 

komoditas biji-bijian, buah dan sayuran buah segar, perlu mempersiapkan 

beberapa hal yang berkaitan dengan sarana pengambilan contoh dan penentuan 

lot/tanding contoh secara tepat. 

 

2.1. Sarana Pengambilan Contoh 
Sarana yang diperlukan dalam kegiatan pengambilan contoh produk 

tumbuhan untuk pemeriksaan kesehatan media pembawa OPT/OPTK 

meliputi: 

1. Peralatan pengambilan contoh (antara lain: sekop, tombak ganda, 

tombak tunggal, vakum, senter) 

2. Wadah contoh (antara lain: kantong plastik, kantong alumunium foil, 

kantong kertas) 

3. Sarana pengiriman (antara lain: wadah berpendingin, wadah beku) 

4. Sarana dokumentasi (antara lain: kamera, label, spidol, pena, lem). 

5. Alat keselamatan kerja (antara lain: masker, sarung tangan) 

Perlengkapan di atas harus selalu dibawa oleh Petugas yang akan 

melakukan kegiatan pengambilan contoh, dengan tetap memperhatikan 

jenis media pembawa dan OPT/OPTK sasaran yang kemungkinan terbawa 

melalui media pembawa tersebut.  

 

2.2. Penentuan Lot Contoh   
Penentuan lot contoh pada barang kiriman berupa produk tumbuhan 

untuk pemeriksaan kesehatan media pembawa OPT/OPTK, merupakan 

tahap awal yang sangat penting dalam kegiatan pengambilan contoh, 

dimana dalam satu kali kiriman dapat dibagi dalam beberapa lot. Pada 

prinsipnya, penentuan lot didasarkan pada homogenitas (keseragaman) 

barang kiriman, seperti area asal produk atau varietas (daerah produksi di 

negara asal). Saat akan menentukan lot contoh, barang kiriman tersebut 

harus dapat dipastikan homogenitasnya maupun indikasi heterogenitasnya 
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(keragaman), antara lain keragaman jenis dan ukuran kemasan, maupun 

tanda dan/atau keterangan pada kemasan. Selain itu, petugas pengambil 

contoh juga harus memastikan bahwa kondisi barang kiriman masih utuh 

dan tidak rusak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda 

yang terdapat pada pada kemasan, antara lain segel kemasan, ukuran 

maksimum kemasan, homogenitas, dan sajian lot media pembawa. 

Berbagai informasi penting yang harus dicatat oleh petugas pengambil 

contoh sebagai data yang akan melengkapi kegiatan pemeriksaan 

administrasi barang kiriman, antara lain:  

a. Nama dan alamat pemilik  

b. Tanggal dan tempat pengambilan contoh  

c. Ukuran lot  

d. Jumlah dan ukuran kemasan  

e. Tipe kemasan  

f. Nama komoditas (nama umum dan nama ilmiah) 

g. Nama varietas (bila ada) 

h. Nomor lot  

i. Jenis label dan segel 

j. Jenis perlakuan (bila ada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama pengambilan contoh primer, Petugas harus membandingkan antara 
contoh primer satu dengan contoh primer yang lain untuk memeriksa 
keseragaman contoh (warna, bentuk, dan ukuran) serta tingkat 
kemurniannya. Pemeriksaan keseragaman contoh dilakukan terhadap 
contoh campuran apabila pengambilan contoh menggunakan alat otomatis. 
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BAB III 

METODE PENGAMBILAN CONTOH 
 

 Secara umum, metode pengambilan contoh yang paling dikenal adalah 

metode statistik maupun non statistik. Namun, kedua metode pengambilan 

contoh tersebut masih dapat dikembangkan lagi menjadi teknik pengambilan 

contoh yang lebih rinci dengan kekhususan tersendiri.  

 

3.1  Metode Statistik  
3.1.1 Pengambilan contoh secara acak sederhana (Random Sampling) 

Pengambilan contoh secara acak sederhana akan memberikan 

peluang yang sama bagi semua unit contoh untuk terpilih sebagai 

contoh. Cara ini digunakan apabila variabel yang akan diteliti 

memiliki kondisi yang relatif homogen dan tersebar merata di seluruh 

populasi. Dalam penerapannya, pengambilan contoh secara acak 

sederhana memerlukan alat bantu, seperti tabel angka acak 

(random) untuk menggambarkan urutan unit contoh yang akan 

diambil. Daftar bilangan acak tersebut digunakan dalam pengambilan 

bilangan acak (unit contoh) tanpa pemulihan (without replacement). 

Namun, hal ini relatif lebih mudah dilakukan apabila jumlah unit 

(ukuran) dalam populasi tersebut relatif kecil (terhingga), sedangkan 

untuk ukuran yang relatif sangat besar (tak terhingga) menjadi tidak 

efektif.  

Pengambilan contoh secara acak sederhana memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain: (i) tetap dapat digunakan walaupun petugas 

pengambil contoh memiliki keterbatasan pengetahuan tentang 

distribusi atau tingkat infestasi OPT/OPTK pada media pembawa; (ii) 

rumus-rumus perhitungannya relatif lebih sederhana, tidak 

memerlukan pembobotan, dan semua teknik statistika standar bisa 

diterapkan secara langsung. Namun demikian, dalam situasi 

operasional di lapang, cara ini seringkali sulit diterapkan secara 

benar karena adanya kesulitan memenuhi persyaratan bahwa 

masing-masing unit harus mempunyai satu kemungkinan yang sama 

untuk terpilih. Selain itu, ketika distribusi OPT/OPTK tidak tersebar 
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secara acak di seluruh lot maka penggunaan cara ini mungkin tidak 

akan memberikan hasil yang optimal. Penerapan cara ini di lapang 

akan sangat tergantung pada jenis dan/atau susunan barang kiriman. 

Namun, proses randomisasi (pemilihan secara acak) kemungkinan 

tidak dapat terlaksana 100%, terutama jika satuan pengamatan tidak 

menyebar merata. Apabila ukuran populasi dan ukuran contoh relatif 

sangat besar maka penerapan cara ini secara manual akan sulit 

dilakukan, misalnya pada saat menyusun kerangka sampling 

(sampling frame). 

Pengambilan contoh secara acak sederhana dapat diterapkan 

untuk satu jenis media pembawa OPT/OPTK komoditas non-benih 

yang disimpan dalam gudang penyimpanan sebelum dinaikkan ke 

atas alat angkut atau kontainer. Sebagai contoh adalah komoditas 

biji lada, kakao, kopi, beras, buah-buahan, tembakau, kelapa, dan 

bunga potong yang akan dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia 

dan/atau dilalulintaskan antar area di dalam wilayah Republik 

Indonesia. Tahapan yang harus dilakukan dalam pengambilan 

contoh secara acak sederhana adalah sebagai berikut : 

a. Identifikasi jumlah populasi media pembawa yang akan diamati, 

contohnya 100 satuan pengamatan. 

b. Tentukan bentuk satuan contoh dan susun kerangka 

samplingnya secara lengkap. 

c. Tentukan ukuran contoh melalui perhitungan tertentu. Ukuran ini 

bisa ditentukan berdasarkan pertimbangan statisik (statistical 

aspect) atau pertimbangan non-statistik (non-statistical aspect). 

Aspek statistik ditentukan oleh bentuk parameter (frekuensi, 

rata-rata, atau proporsi), teknik sampling yang digunakan, tujuan 

sampling (menaksir atau menguji parameter), sifat sampling 

(non-komparatif atau komparatif), kedalaman analisis (overall 

atau elaborasi), variabilitas variabel (homogen atau heterogen), 

serta batas kesalahan dan derajat kepercayaan. Aspek non-

statistik umumnya mempertimbangkan biaya, waktu, tenaga, 

dan kepraktisan atau ketersediaan satuan pengamatan di 

lapangan.  
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d. Pilih 10 dari 100 satuan pengamatan secara acak. Apabila 

kerangka sampling kecil, bisa dilakukan dengan cara undian 

(seperti pengocokan pemenang arisan). Namun, apabila 

kerangka sampling dan ukuran sampel relatif lebih besar perlu 

menggunakan tabel angka acak. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Contoh Cara Pengambilan Contoh Acak Sederhana 
 

3.1.2 Pengambilan contoh secara sistematik 

Pengambilan contoh secara sistematik dilakukan dalam 

interval-interval tertentu, dimana pemilihan contoh pertama harus 

dilakukan secara acak. Sebagai contoh, ukuran contoh (n) adalah 20 

karton dari populasi (N) yang berukuran 200 karton, maka interval 

pengambilan contohnya adalah 10 karton (200 : 20 = 10). Teknik   ini  

dapat digunakan apabila: (i) kerangka sampling dapat disusun 

secara lengkap, dan (ii) keadaan variabel yang akan dilakukan 

pengambilan contohnya relatif homogen dan tersebar di seluruh 

populasi. 

Metode ini sesuai dan dimungkinkan untuk media pembawa 
yang tidak dilakukan pemeriksaan di tempat 
pemasukan/pengeluaran, karena metode ini memerlukan ruang 
dan ketelitian yang tinggi. Misalnya: pemeriksaan untuk biji-
bijian dan buah-buahan segar di hamparan (gudang). 
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Pemilihan satuan pengamatan ke dalam sampel dengan 

menggunakan cara ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu 

Linear Systematic Selection (LSS) dan Circular Systematic Selection 

(CSS).  

a. Linear systematic selection (LSS) 

Langkah kerjanya adalah sebagai berikut: 

(i) Tentukan populasi sasaran dan tentukan satuan-satuan 

contohnya yang menunjukkan ukuran populasi sasaran, 

misalnya N = 1500 

(ii) Susun kerangka sampling 

(iii) Tentukan ukuran contoh, misalnya n = 20 

(iv) Sediakan tabel angka random 

(v) Proses pemilihan 20 dari 1500 satuan contohnya adalah 

sebagai berikut: 

 Tentukan interval pemulihan (I) dengan rumus: 

 I = N/n = 1500/20 = 75 

 Tentukan secara random sebuah bilangan acak (disebut 

Random Start, RS) yang besarnya memenuhi 

persyaratan 1 < RS < I, atau untuk contoh 1 < RS < 75. 

Misalnya: Terpilih angka random 07 (pada baris ke-2, 

kolom ke-1 dan ke-2 pada tabel angka acak). Karena 

nomor satuan pengamatan pada kerangka contohnya 

terdiri dari 4 digit (0001 sampai 1500), maka RS = 0007, 

dan RS ini merupakan satuan sampling pertama yang 

terpilih. 

 Satuan pengamatan berikutnya dipilih dengan cara 

menambahkan I = 75 kepada nomor terpilih. Jadi satuan 

pengamatan yang terpilih ke-2 adalah 0007 + 0075 = 

0082, ke-3 adalah 0082 + 0075 = 0157, demikian 

seterusnya sampai terpilih sebanyak 20 satuan 

pengamatan. 
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b. Circular Systemic System (CSS) 

Langkah kerjanya adalah sebagai berikut: 

(i) Tentukan populasi sasaran dan tentukan ukuran populasi, 

misalnya N = 2111 

(ii) Untuk setiap satuan contoh yang ada dalam populasi 

sasaran disusun dalam kerangka sampling 

(iii) Tentukan ukuran contoh (dengan menggunakan rumus atau 

pertimbangan tertentu), misalnya n = 13 

(iv) Sediakan tabel angka random 

(v) Proses pemilihan 13 dari 2111 satuan contohnya adalah 

sebagai berikut: 

 Tentukan interval (I) dengan rumus I = N/n. Bulatkan ke 

bilangan bulat terdekat, yaitu 2111/13 = 162 

 Dari tabel angka acak dipilih RS yang memenuhi 

persyaratan 1 < RS < N, misalnya terpilih RS = 1842. RS 

ini adalah satuan pertama yang terpilih ke dalam sampel 

 Satuan contoh berikutnya dipilih dengan cara 

menambahkan I secara sistematik kepada RS. Jadi 

satuan pengamatan yang terpilih ke-2 adalah 1842+0162 

= 2004. Selanjutnya, penambahan I secara sistematik 

untuk satuan pengamatan ke-3 adalah 2004+0162 = 

2166. Namun karena nomor ini melebihi nomor yang ada 

dalam kerangka sampling (2111), maka satuan contoh 

ke-3 yang terpilih dilakukan dengan cara 2166-2111 = 

0055. Satuan contoh ke-4 adalah 0055+0162 = 0217, 

demikian seterusnya sampai nomor ke-13 

 

 

 

Metode ini sesuai dan dimungkinkan untuk dilakukan apabila 
media pembawa sudah diturunkan dari alat angkut, dan 
dimungkinkan untuk dikombinasikan dengan metode lain. 
Misalnya: pemeriksaan untuk biji-bijan, buah dan sayuran buah 
segar di gudang penyimpanan. 
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Kelebihan dari metode pengambilan contoh sistematik adalah: 

 Proses pengambilan contoh dapat dilakukan secara otomatis 

melalui mesin dan hanya memerlukan pemakaian proses 

pengacakan untuk memilih unit yang pertama.  

 Standar error yang didasarkan pada pengambilan contoh 

secara sistematik paling sedikit, dan presisinya sama dengan 

metode pengambilan contoh acak sederhana. 

 Mudah dilakukan. 

 Pada kondisi tertentu, pengambilan contoh sistematik dapat 

dilakukan meskipun tidak ada kerangka samplingnya. 

Sebagai contohnya adalah pada traffic survey, yaitu dengan 

mengamati pergerakaan lalulintas pada jam-jam tertentu, 

atau urutan pergerakan kendaraan, atau pada penelitian 

tingkah laku konsumen seperti pengambilan satuan 

pengamatan dalam pola antrian tertentu. 

 Dapat digunakan untuk media pembawa yang dihasilkan oleh 

pabrikan atau packing house yang menggunakan conveyer. 

 

Kekurangan dari metode ini adalah dapat memberikan hasil yang 

bias, jika OPT/OPTK terdistribusi dalam pola yang menyerupai 

pola penentuan interval dalam pengambilan contoh. 

 

 

 

Metode ini dimungkinkan untuk digunakan pada media 
pembawa sebelum dimuat ke atas alat angkut. 
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Gambar 2 Contoh Cara Pengambilan Contoh Sistematik 

 

3.1.3.  Pengambilan contoh bertingkat 

Pengambilan contoh bertingkat dilakukan dengan cara 

memisahkan lot ke dalam bagian-bagian yang terpisah (sub-division) 

menjadi tingkatan/strata yang menggambarkan unit contoh dari 

masing-masing bagian (sub-division) tersebut. Di dalam masing-

masing bagian (sub-division), unit contoh diambil dengan metode 

tertentu (acak atau sistematis). Untuk kondisi tertentu, unit contoh 

yang diambil dapat mewakili masing-masing bagian (sub-division) 

dan banyaknya unit contoh bisa sebanding dengan ukuran dari 

bagian (sub-division). Jika semua kondisi tersebut diatas dapat 

terpenuhi, maka pengambilan contoh bertingkat dapat memperbaiki 

ketelitian pendeteksian. Namun, hal ini tergantung pada prosedur 

kemasan atau kondisi penyimpanan. Pengambilan contoh bertingkat 

merupakan pilihan yang lebih baik jika informasi mengenai distribusi 
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OPT/OPTK tersedia dan pertimbangan operasional memungkinkan. 

Langkah kerjanya adalah sebagai berikut: 

a. Tentukan populasi sasaran dan tentukan anggota populasi secara 

keseluruhan (N) 

b. Berdasarkan variabel tertentu (kriteria tertentu), populasi dibagi ke 

dalam tingkatan/strata 

c. Satuan contoh untuk setiap tingkatan/strata didaftar sehingga 

diperoleh kerangka sampling untuk masing-masing 

tingkatan/strata (N1, N2, dan seterusnya untuk setiap 

tingkatan/strata ke-i) dimana N = N1 + N2 + … + Ni 

d. Dari sebuah populasi selanjutnya kita menentukan ukuran contoh 

keseluruhan (overall sample size) 

e. Ukuran contoh sebesar n selanjutnya dialokasikan ke setiap 

tingkatan/strata (n1, n2, dan seterusnya) dimana n = n1 + n2 + 

…. + ni. Penyebaran ini disebut alokasi contoh yang bisa 

dilakukan dengan 4 cara yaitu: 

 Alokasi sembarang, dimana ukuran contoh masing-masing 

tingkatan/strata ditentukan secara sembarang dengan syarat 

minimal dari sebuah tingkatan/strata adalah harus ada 2 

satuan pengamatan yang dipilih. Dalam prakteknya, alokasi 

seperti ini jarang dan tidak disarankan untuk digunakan 

karena menyebabkan standar error membesar. 

 Alokasi sama besar, tanpa melihat perbedaan ukuran masing-

masing strata atau n1 = n2 = …. = ni 

 Alokasi proporsional, yaitu ukuran contoh untuk setiap 

tingkatan/strata sesuai dengan proporsi ukuran 

tingkatan/strata tersebut terhadap ukuran sampel 

keseluruhan, misal n1=N1/N, n2=N2/N, dan seterusnya 

 Alokasi Newton, dimana dari setiap tingkatan/strata dipilih 

satuan contoh melalui teknik pengambilan contoh acak 

sederhana, dan keseluruhan prosesnya disebut pengambilan 

contoh acak bertingkat (stratified random sampling). Jika 

pemilihan dari setiap tingkatan/strata dilakukan dengan 

pengambilan contoh sistematik, maka keseluruhan prosesnya 
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disebut pengambilan contoh sistematik bertingkat (stratified 

systematic random sampling). 

 

Metode ini dapat digunakan untuk pengambilan contoh produk 

tumbuhan dalam bentuk biji-bijian, serealia, tepung, kopra, buah 

segar, kakao, dan umbi lapis, baik yang dibawa masuk ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia atau dikeluarkan dari dalam 

wilayah negara Republik Indonesia, serta dilalulintaskan antar area di 

dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3 Contoh Cara Pengambilan Contoh Bertingkat 

 

3.1.4.  Pengambilan contoh sekuensial 

Pengambilan contoh sekuensial adalah pengambilan contoh 

yang menghasilkan satu rangkaian unit contoh dengan menggunakan 

salah satu metode pengambilan contoh di atas. Setelah masing-

masing contoh (atau kelompok) digambarkan, maka data yang 

terkumpul dibandingkan dengan kisaran data sebelum digambarkan 

(pre-determinated). Hal ini bertujuan untuk memutuskan apakah 

Metode ini sulit untuk diaplikasikan di lapangan, namun masih 
memungkinkan dilakukan untuk media pembawa dalam bentuk 
tumpukan di gudang. 
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menerima, menolak atau melanjutkan dengan pengambilan contoh 

yang sesuai.  

Metode ini dapat digunakan ketika tingkat toleransi lebih besar 

dari nol atau yang ditentukan, dan unit contoh tidak memberikan 

informasi yang cukup untuk menentukan terlewati atau tidak 

terlewatinya tingkat toleransi. Metode ini tidak dapat digunakan jika 

jumlah penerimaan di suatu contoh pada setiap ukuran adalah nol. 

Pengambilan contoh sekuensial dapat mengurangi jumlah contoh 

yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan atau untuk 

mengurangi kemungkinan penolakan suatu barang kiriman. 

 

 

 

 

3.1.5.  Pengambilan contoh gugus (cluster) 

Pengambilan contoh gugus (cluster) dilakukan melalui 

pemilihan kelompok unit-unit berdasarkan pada ukuran gugus 

(cluster) yang sudah dikenali (misalnya: kotak buah, seikat bunga) 

untuk menyusun jumlah total unit sampel yang dibutuhkan dari lot. 

Pengambilan contoh gugus (cluster) lebih sederhana untuk dievaluasi 

dan lebih dapat dipercaya (reliable) jika gugus (cluster) memiliki 

ukuran yang sama. Cara ini bermanfaat jika sumber daya manusia 

yang tersedia untuk pengambilan contoh dibatasi. Selain itu, cara ini 

dapat bekerja dengan baik ketika distribusi OPT/OPTK yang 

diharapkan adalah acak (random).  

Pengambilan contoh gugus (cluster) dapat dilakukan secara 

bertingkat (stratified), dan juga dapat menggunakan metode acak 

atau sistematik dalam memilih kelompok-kelompok. Dalam 

pengambilan contoh yang menggunakan metode statistik, cara ini 

seringkali lebih praktis untuk diterapkan. 

Metode ini dapat diterapkan untuk pengambilan contoh produk 

tumbuhan dalam bentuk buah segar, umbi lapis, kacang tanah, 

bunga potong, cengkeh, lada, kopi, pala, maupun tembakau yang 

dibawa masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau 

Metode ini cukup sulit untuk dilakukan di lapang, dan cenderung 
tidak memungkinkan untuk dilakukan.  
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dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, atau 

dilalulintaskan antar area dalam wilayah negara Republik Indonesia.  

 

 
 

Gambar 4 Contoh Cara Pengambilan Contoh Gugus (Cluster) 

 

3.1.6.  Pengambilan contoh proporsi tetap 

Pengambilan contoh proporsi tetap (sebagai contoh, 2%) 

menghasilkan tingkat kepercayaan yang tidak konsisten 

(inconsistent) untuk deteksi atau tingkat kepercayaannya sangat 

bervariasi sesuai ukuran lot. Oleh karena itu, untuk keperluan deteksi 

OPT/OPTK, tingkat kepercayaannya telah ditentukan, sebagaimana 

yang ditunjukkan dalam tabel 1 dan table 2.  

 

 

 

 

3.2  Metode Non Statistik 
3.2.1 Pengambilan contoh convenience 

Pengambilan contoh convenience dilakukan melalui pemilihan 

contoh yang paling disukai, antara lain karena contoh tersebut paling 

mudah diakses/diambil, biayanya paling murah, dan prosesnya paling 

cepat. Namun, pengambilan contoh dengan cara ini harus tetap 

bertujuan menemukan OPT/OPTK sasaran yang kemungkinan 

terbawa pada media pembawa OPT/OPTk pada unit-unit lot, tanpa 

dilakukannya pemilihan unit secara acak atau sistematis. Metode 

Metode ini tidak disarankan untuk digunakan dalam pengambilan 
contoh media pembawa OPT/OPTK. 
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pengambilan contoh ini dapat digunakan untuk semua media 

pembawa OPT/OPTK komoditas non-benih. 

 

 

 

 

3.2.2 Pengambilan contoh tidak teratur (haphazard) 

Metode haphazard adalah metode pengambilan contoh dimana 

satuan pengamatannya diperoleh tanpa direncanakan sebelumnya, 

sehingga contoh yang diperoleh adalah contoh yang langsung 

ditemui saat itu (”seketemunya”). Pengambilan contoh haphazard 

dilakukan dengan pemilihan unit secara arbitrary, tanpa 

menggunakan proses pengacakan yang benar. Hal ini sering kali 

dianggap sebagai pengambilan contoh secara acak karena petugas 

pengambil contoh tidak menyadari adanya bias/penyimpangan pada 

setiap pemilihan contoh, sehingga tingkatan contoh dalam mewakili 

lot tidak diketahui.  

 

 

 

 

3.2.3 Pengambilan contoh selektif atau bertarget 

Pengambilan contoh secara selektif dilakukan dengan 

pemilihan contoh secara seksama dari bagian lot yang paling 

memungkinkan untuk terjadinya disinfestasi OPT/OPTK, atau unit-

unit yang benar-benar terinfestasi, kaitannya dengan peningkatan 

kesempatan untuk mendeteksi OPT/OPTK tertentu. Metode ini dapat 

digunakan apabila dilakukan oleh petugas yang berpengalaman 

dalam pengambilan contoh media pembawa tertentu, karena telah 

memiliki pemahaman yang baik tentang ekobiologi OPT/OPTK 

sasaran pada media pembawa tersebut.  

 

 

Metode ini menjadi kurang valid jika tidak dikombinasikan dengan 

metode lain. 

Metode ini dapat digunakan untuk pengambilan contoh media 
pembawa OPT/OPTK yang tidak direncanakan sebelumnya, 
namun kurang mewakili keseluruhan lot media pembawa. 
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Penggunaan metode ini dapat diawali melalui suatu proses 

analisis atau identifikasi bagian spesifik dari lot yang mempunyai 

kemungkinan tinggi untuk terinfestasi OPT/OPTK (sebagai contoh, 

bagian yang basah dari kayu kemungkinan lebih disukai sebagai 

sarang nematoda). Contoh merupakan sasaran sehingga 

kemungkinan akan adanya penyimpangan secara statistik mengenai 

tingkat infestasi tidak dapat dibuat. Namun demikian, jika tujuan dari 

pengambilan contoh adalah untuk meningkatkan kesempatan dalam 

menemukan OPT/OPTK sasaran, maka metode ini dapat dianggap 

sebagai metode yang valid.  

Pemisahan contoh komoditas mungkin akan diperlukan untuk 

menemukan kepercayaan umum dalam mendeteksi OPT/OPTK 

lainnya. Metode ini dapat membatasi kesempatan untuk memperoleh 

informasi tentang status OPT/OPTK secara menyeluruh dari lot 

media pembawa tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengambilan 

contoh yang hanya difokuskan pada tempat-tempat yang disukai oleh 

OPT/OPTK  tertentu.  

 

 
Metode pengambilan contoh ini dapat digunakan untuk semua 
media pembawa OPT/OPTK komoditas non-benih. 
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BAB IV 

UKURAN CONTOH 
 

 Berdasarkan ISPM No. 31 tentang Methodologies for Sampling of 

Consignment, penentuan ukuran contoh minimum (jumlah contoh yang dapat 

diambil per lot) dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran unit per lot dan 

disesuaikan dengan tingkat kepercayaan yang dipilih (tabel 1 dan 2).  

 

Tabel 1  Tabel ukuran contoh minimum untuk tingkat kepercayaan 95% 
dan 99% pada berbagai tingkat deteksi menurut ukuran lot, 
distribusi hypergeometric 

Jumlah 

unit 

dalam lot 

P = 95% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

P = 99% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

5 2 1 0.5 0.1 5 2 1 0.5 0.1 

25 24* - - - - 25* - - - - 

50 39* 48 - - - 45* 50 - - - 

100 45 78 95 - - 59 90 99 - - 

200 51 105 155 190 - 73 136 180 198 - 

300 54 117 189 285* - 78 160 235 297* - 

400 55 124 211 311 - 81 174 273 360 - 

500 56 129 225 388* - 83 183 300 450* - 

600 56 132 235 379 - 84 190 321 470 - 

700 57 134 243 442* - 85 195 336 549* - 

800 57 136 249 421 - 85 199 349 546 - 

900 57 137 254 474* - 86 202 359 615* - 

1 000 57 138 258 450 950 86 204 368 601 990 

2 000 58 143 277 517 1,553 88 216 410 737 1,800 

3 000 58 145 284 542 1,895 89 220 425 792 2,353 

4 000 58 146 288 556 2,108 89 222 433 821 2,735 

5 000 59 147 290 564 2,253 89 223 438 840 3,009 
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6 000 59 147 291 569 2,358 90 224 442 852 3,214 

7 000 59 147 292 573 2,437 90 225 444 861 3,373 

8 000 59 147 293 576 2,498 90 225 446 868 3,500 

9 000 59 148 294 579 2,548 90 226 447 874 3,604 

10 000 59 148 294 581 2,588 90 226 448 878 3,689 

20 000 59 148 296 589 2,781 90 227 453 898 4,112 

30 000 59 148 297 592 2,850 90 228 455 905 4,268 

40 000 59 149 297 594 2,885 90 228 456 909 4,348 

50 000 59 149 298 595 2,907 90 228 457 911 4,398 

60 000 59 149 298 595 2,921 90 228 457 912 4,431 

70 000 59 149 298 596 2,932 90 228 457 913 4,455 

80 000 59 149 298 596 2,939 90 228 457 914 4,473 

90 000 59 149 298 596 2,945 90 228 458 915 4,488 

100 000 59 149 298 596 2,950 90 228 458 915 4,499 

200 000+ 59 149 298 597 2,972 90 228 458 917 4,551 

  
 
Tabel 2  Tabel ukuran contoh untuk tingkat kepercayaan 80% dan 90% 

pada variasi tingkat deteksi menurut ukuran lot, distribusi 
hypergeometric 

Jumlah 

unit 

dalam lot 

P = 80% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

P = 90% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

5 2 1 0.5 0.1 5 2 1 0.5 0.1 

100  27  56  80  - - 37  69  90  - - 

200  30  66  111  160  - 41  87  137  180  - 

300  30  70  125  240* - 42  95  161  270* - 

400  31  73  133  221  - 43  100  175  274  - 

500  31  74  138  277* - 43  102  184  342* - 

600  31  75  141  249  - 44  104  191  321  - 
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700  31  76  144  291* - 44  106  196  375* - 

800  31  76  146  265  - 44  107  200  350  - 

900  31  77  147  298* - 44  108  203  394* - 

1 000 31  77  148  275  800  44  108  205  369  900  

2 000 32  79  154  297  1,106  45  111  217  411  1,368  

3 000 32  79  156  305  1,246  45  112  221  426  1,607  

4 000 32  79  157  309  1,325  45  113  223  434  1,750  

5 000 32  80  158  311  1,376  45  113  224  439  1,845  

6 000 32  80  159  313  1,412  45  113  225  443  1,912  

7 000 32  80  159  314  1,438  45  114  226  445  1,962  

8 000 32  80  159  315  1,458  45  114  226  447  2,000  

9 000 32  80  159  316  1,474  45  114  227  448  2,031  

10 000 32  80  159  316  1,486  45  114  227  449  2,056  

20 000 32  80  160  319  1,546  45  114  228  455  2,114  

30 000 32  80  160  320  1,567  45  114  229  456  2,216  

40 000 32  80  160  320  1,577  45  114  229  457  2,237  

50 000 32  80  160  321  1,584  45  114  229  458  2,250  

60 000 32  80  160  321  1,588  45  114  229  458  2,258  

70 000 32  80  160  321  1,591  45  114  229  458  2,265  

80 000 32  80  160  321  1,593  45  114  229  459  2,269  

90 000 32  80  160  321  1,595  45  114  229  459  2,273  

100 000 32  80  160  321  1,596  45  114  229  459  2,276  

200 000 32  80  160  321  1,603  45  114  229  459  2,289  
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Khusus untuk komoditas buah-buahan dan sayuran buah segar, penentuan 

jumlah contoh yang dapat diambil per unit/karton yang telah ditentukan ukuran 

contohnya mengikuti tabel 3. 

 

Tabel 3 Jumlah contoh yang dapat diambil per unit/karton ukuran contoh 

Jumlah contoh dalam unit/karton 
Jumlah contoh yang dapat diambil dari  

masing-masing unit/karton 

>24 

12   -  24 

<12 

15 

10 

semua contoh dalam karton 
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BAB V   
PEMILIHAN METODE PENGAMBILAN CONTOH DAN UKURAN CONTOH 

 
Pemilihan metode pengambilan contoh dan ukuran contoh yang tepat akan 

memberikan akurasi yang tinggi pada hasil pemeriksaan kesehatan media 

pembawa OPT/OPTK. Penentuan metode pengambilan contoh dan ukuran 

contoh akan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan teknis Petugas Pengambil 

Contoh.   

 

5.1.  Pemilihan Metode Pengambilan Contoh 
Dalam menentukan metode pengambilan contoh produk tumbuhan 

sebagai media pembawa OPT/OPTK harus memperhatikan: 

5.1.1 OPT/OPTK sasaran 

Metode yang mungkin digunakan adalah selected/targeted 

sampling. Metode ini didasarkan pada ekobiologi OPT/OPTK. 

Petugas pengambil contoh harus dibekali dengan pelatihan 

kompetensi di bidang bioekologi OPT/OPTK dan gejala serangan 

OPT/OPTK. Misalnya, pengambilan contoh produk tumbuhan untuk 

pemeriksaan kesehatan media pembawa OPT/OPTK dengan 

sasaran OPT/OPTK kelompok cendawan, bakteri dan virus 

sebaiknya dilakukan pada tempat-tempat yang lembab, seperti di 

dekat pintu kontainer yang kemungkinan kurang tertutup rapat 

sehingga sering mengalami kebocoran air. Sementara itu, untuk 

sasaran OPT/OPTK kelompok serangga, pengambilan contoh 

sebaiknya dilakukan pada lipatan-lipatan karung, atau di bagian 

pojok palka/kontainer.  

  

5.1.2 Kemasan dan alat angkut yang digunakan 

Kemasan dan alat angkut yang digunakan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kesulitan dalam pengambilan contoh. Untuk itu, 

Petugas pengambil contoh harus dapat mengidentifikasi jenis 

kemasan dan alat angkut yang digunakan oleh media pembawa, 

sebelum menentukan metode yang akan digunakan. 
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Pengambilan contoh untuk produk tumbuhan yang dikemas 

dalam kemasan non-curah (karton, peti, karung) maupun curah di 

dalam kontainer yang tidak terisi penuh, dapat menggunakan metode 

statistik acak sederhana atau sistematis atau metode non-statistik 

berupa convenience/selected sampling.  

Pengambilan contoh untuk produk tumbuhan yang dikemas 

dalam kemasan non-curah (karton, peti, karung) maupun curah di 

dalam kontainer yang terisi penuh, dapat menggunakan metode non-

statistik berupa convenience sampling (mengambil sampel dari 

depan/belakang pintu) atau selected sampling (pada tempat-tempat 

yang disukai OPT/OPTK sasaran) atau dengan menggunakan 

metode statistik (acak sederhana atau sistematis), tetapi dengan 

syarat barang kiriman harus dibongkar dulu. 

Pengambilan contoh untuk produk tumbuhan yang berada 

dalam palka dapat menggunakan gabungan metode statistik (acak 

sederhana atau sistematis) dan convenience sampling (misalkan: 

pengambilan sampel pada lapisan atas saja karena lapisan lainnya 

tidak dimungkinkan) atau selected/targeted sampling (misalkan: pada 

tempat-tempat yang disukai OPT/OPTK sasaran).  

 

5.2. Penentuan Ukuran Contoh  

Penentuan ukuran contoh yang harus diambil dalam setiap pengambilan 

contoh barang kiriman berupa produk tumbuhan untuk pemeriksaan 

kesehatan media pembawa OPT/OPTK, termasuk juga penentuan jumlah 

titik pengambilan contoh, dan jumlah pengambilan contoh per titik harus 

memperhatikan bentuk dan jenis komoditas (biji, batang, buah, daun, 

pohon), serta volume komoditas.   

Khusus komoditas pangan segar asal tumbuhan (PSAT), penentuan 

ukuran contoh harus memperhatikan SNI Pengambilan Contoh Padatan 

sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pengambilan Contoh PSAT yang 

diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian. 

Khusus komoditas produk tumbuhan berupa biji-bijian (serealia), 

penentuan ukuran contoh mengikuti Pedoman Pengambilan Contoh Biji-

Bijian untuk Benih yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian. 
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BAB VI 

PENANGANAN CONTOH KIRIMAN 

 
6.1. Pengemasan dan pelabelan contoh kiriman 

Contoh kiriman yang telah diperoleh harus disimpan dalam 

kemasan yang tepat dan sesuai dengan jenis media pembawa tersebut 

untuk menghindari kerusakan pada contoh kiriman. Selain itu, contoh 

kiriman harus dilengkapi dengan daftar isian berupa informasi sebagai 

berikut: 

1) Tanggal, tempat, dan waktu pelaksanaan pengambilan contoh 

2) Nama importir 

3) Jumlah dan ukuran unit lot 

4) Tipe dan identitas alat angkut 

5) Asal pengiriman 

6) Tujuan pengiriman 

7) Tanggal pengiriman dan kedatangan lot 

8) Metode pengambilan contoh 

9) Jenis, ukuran, dan jumlah contoh 

10) Suhu produk saat pengambilan contoh 

11) Keadaan komoditas dan kondisi tempat pengambilan contoh 

12) Maksud pengangkutan contoh ke laboratorium dan oleh siapa 

 

Kode identifikasi yang khas harus tampak pada contoh kiriman. Kode 

tersebut dapat disesuaikan dengan nomor dokumen karantina tumbuhan 

(form-KT) yang menyertainya. Petugas pengambil contoh dapat 

menyiapkan label tambahan untuk menandai sampel kiriman atau sampel 

arsip, apabila diperlukan. Apabila tidak memungkinkan, cukup diberi 

stempel dan tanda tangan atau beberapa tanda identifikasi autentik lainnya 

dari petugas pengambil contoh. 
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6.2. Pengiriman contoh kiriman 

Petugas pengambil contoh bertanggung jawab terhadap 

pengiriman contoh kiriman. Metode pengiriman contoh kiriman harus 

dapat meng h i nda r i  contoh kiriman dari kerusakan mekanis maupun 

fisiologis. Kerusakan mekanis yang  disebabkan oleh penanganan yang 

tidak baik dapat mengakibatkan kerusakan fisik contoh kiriman, 

sedangkan kerusakan fisiologis lebih disebabkan pada kondisi 

lingkungan yang tidak sesuai, seperti: peningkatan suhu dan kelembaban. 

Petugas pengambil contoh harus memilih metode pengemasan yang tepat 

untuk melindungi contoh kiriman dari fluktuasi suhu dan kelembaban 

selama perjalanan sebelum contoh kiriman diserahkan kepada petugas 

administrasi laboratorium. 

Apabila contoh kiriman akan dikirim melalui pos atau jasa kiriman 

lainnya, maka contoh kiriman harus dikemas dalam kemasan yang aman 

dari guncangan, seperti dalam bentuk paket, kotak atau kantong. 

Namun, tingkat keamanan pengemasan j u g a  a k a n  s a n g a t  

tergantung pada jarak d a r i  l o k a s i  p e n g a m b i l a n  c o n t o h  ke 

laboratorium. 

 

6.3. Penyimpanan contoh kiriman 
Contoh kiriman yang diserahkan ke laboratorium UPT Karantina 

Pertanian setempat untuk dilakukannya pemeriksaan kesehatan media 

pembawa OPT/OPTK dapat disimpan dalam ruang penyimpanan yang 

memenuhi persyaratan dan/atau di laboratorium sebelum dilakukan 

pengujian. Laboratorium penerima contoh wajib menyimpan contoh arsip 

dalam waktu tertentu dan wajib mengembalikan sisa contoh yang tidak 

digunakan kepada pemilik komoditas setelah hasil pengujian diketahui 

untuk dilakukan proses selanjutnya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
Dengan diterbitkannya pedoman ini, maka pelaksanaan pengambilan 

contoh produk tumbuhan untuk pemeriksaan kesehatan media pembawa 

OPT/OPTK, khususnya komoditas biji-bijian, buah dan sayuran buah segar 

harus sesuai dengan i si  yang tercantum didalamnya. 

Isi pedoman ini akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan 

perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional 

maupun internasional yang dapat mempengaruhi isi Pedoman ini. Setiap 

penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi Pedoman ini akan 

diberitahukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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Tabel 1  Tabel ukuran contoh minimum untuk tingkat kepercayaan 95% 
dan 99% pada berbagai tingkat deteksi menurut ukuran lot, 
distribusi hypergeometric 

Jumlah 

unit 

dalam lot 

P = 95% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

P = 99% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

5 2 1 0.5 0.1 5 2 1 0.5 0.1 

25 24* - - - - 25* - - - - 

50 39* 48 - - - 45* 50 - - - 

100 45 78 95 - - 59 90 99 - - 

200 51 105 155 190 - 73 136 180 198 - 

300 54 117 189 285* - 78 160 235 297* - 

400 55 124 211 311 - 81 174 273 360 - 

500 56 129 225 388* - 83 183 300 450* - 

600 56 132 235 379 - 84 190 321 470 - 

700 57 134 243 442* - 85 195 336 549* - 

800 57 136 249 421 - 85 199 349 546 - 

900 57 137 254 474* - 86 202 359 615* - 

1 000 57 138 258 450 950 86 204 368 601 990 

2 000 58 143 277 517 1,553 88 216 410 737 1,800 

3 000 58 145 284 542 1,895 89 220 425 792 2,353 

4 000 58 146 288 556 2,108 89 222 433 821 2,735 

5 000 59 147 290 564 2,253 89 223 438 840 3,009 

6 000 59 147 291 569 2,358 90 224 442 852 3,214 

7 000 59 147 292 573 2,437 90 225 444 861 3,373 

8 000 59 147 293 576 2,498 90 225 446 868 3,500 

9 000 59 148 294 579 2,548 90 226 447 874 3,604 

10 000 59 148 294 581 2,588 90 226 448 878 3,689 

20 000 59 148 296 589 2,781 90 227 453 898 4,112 
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30 000 59 148 297 592 2,850 90 228 455 905 4,268 

40 000 59 149 297 594 2,885 90 228 456 909 4,348 

50 000 59 149 298 595 2,907 90 228 457 911 4,398 

60 000 59 149 298 595 2,921 90 228 457 912 4,431 

70 000 59 149 298 596 2,932 90 228 457 913 4,455 

80 000 59 149 298 596 2,939 90 228 457 914 4,473 

90 000 59 149 298 596 2,945 90 228 458 915 4,488 

100 000 59 149 298 596 2,950 90 228 458 915 4,499 

200 000+ 59 149 298 597 2,972 90 228 458 917 4,551 
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Tabel 2  Tabel ukuran contoh untuk tingkat kepercayaan 80% dan 90% 
pada variasi tingkat deteksi menurut ukuran lot, distribusi 
hypergeometric 

 

Jumlah 

unit 

dalam lot 

P = 80% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

P = 90% (tingkat kepercayaan) 

% tk deteksi × keefektifan deteksi 

5 2 1 0.5 0.1 5 2 1 0.5 0.1 

100  27  56  80  - - 37  69  90  - - 

200  30  66  111  160  - 41  87  137  180  - 

300  30  70  125  240* - 42  95  161  270* - 

400  31  73  133  221  - 43  100  175  274  - 

500  31  74  138  277* - 43  102  184  342* - 

600  31  75  141  249  - 44  104  191  321  - 

700  31  76  144  291* - 44  106  196  375* - 

800  31  76  146  265  - 44  107  200  350  - 

900  31  77  147  298* - 44  108  203  394* - 

1 000 31  77  148  275  800  44  108  205  369  900  

2 000 32  79  154  297  1,106  45  111  217  411  1,368  

3 000 32  79  156  305  1,246  45  112  221  426  1,607  

4 000 32  79  157  309  1,325  45  113  223  434  1,750  

5 000 32  80  158  311  1,376  45  113  224  439  1,845  

6 000 32  80  159  313  1,412  45  113  225  443  1,912  

7 000 32  80  159  314  1,438  45  114  226  445  1,962  

8 000 32  80  159  315  1,458  45  114  226  447  2,000  

9 000 32  80  159  316  1,474  45  114  227  448  2,031  

10 000 32  80  159  316  1,486  45  114  227  449  2,056  

20 000 32  80  160  319  1,546  45  114  228  455  2,114  

30 000 32  80  160  320  1,567  45  114  229  456  2,216  

40 000 32  80  160  320  1,577  45  114  229  457  2,237  
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50 000 32  80  160  321  1,584  45  114  229  458  2,250  

60 000 32  80  160  321  1,588  45  114  229  458  2,258  

70 000 32  80  160  321  1,591  45  114  229  458  2,265  

80 000 32  80  160  321  1,593  45  114  229  459  2,269  

90 000 32  80  160  321  1,595  45  114  229  459  2,273  

100 000 32  80  160  321  1,596  45  114  229  459  2,276  

200 000 32  80  160  321  1,603  45  114  229  459  2,289  

 

 


