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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kelompok Tani 

Pengertian kelompok tani menurut Kementerian Pertanian (2007) adalah 

kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan 

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok 

tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang 

ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”, memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota 

2. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani, 

3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan 

4.  usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan 

ekologi. 

5.  Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan 

kesepakatan bersama (Kementrian Pertanian, 2007). 

 

B. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Menurut Sunaryo K tahun 2006 filosofi kesehatan dan keselamatan kerja 

merupakan pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. 

Filosofi tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohani 

2. Hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. 
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Secara hakiki kesehatan dan keselamatan kerja, merupakan upaya atau 

pemikiran serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan 

kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya dan 

manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan 

kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan utama kesehatan dan keselamatan kerja: 

1. Mengamankan suatu sistem kegiatan/ pekerjaan mulai dari input, proses 

sampai dengan output. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan produksi di 

dalam industri maupun di luar industri seperti sektor publik dan yang lainnya. 

2. Penerapan program keselamatan kerja juga diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan (well-being). 

Dipandang dari aspek keilmuan, K3 merupakan suatu ilmu pengetahuan dan 

penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, 

pencemaran, dan penyakit akibat kerja. 

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta 

prakteknya yang bertujuan, agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat 

kesehatan sebaik – baiknya (dalam hal dimungkinkan; bila tidak, cukup derajat 

kesehatan yang optimal), fisik, mental, emosional, maupun sosial, dengan upaya 

promotif, preventif, kuartif dan rehabilitatif terhadap penyakit/gangguan kesehatan 

yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, serta terhadap penyakit 

pada umumnya. 

Keselamatan kerja, adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari 

penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai 

alat, bahan, mesin – mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, 

penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. 
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Secara umum, keselamatan kerja memiliki makna mengendalikan kerugian 

dari kecelakaan (control of accident loss) atau kemampuan untuk mengidentifikasi, 

mengurangi dan mengendalikan risiko yang tidak bisa diterima (the ability to 

identify and eliminate unacceptable risks). 

Beberapa komponen dalam sistem keselamatan kerja, secara umum dapat 

diidentifikasi sebgai berikut : 

1. Bahaya (Hazard) 

Hazard  adalah elemen – elemen lingkungan fisik, berbahaya bagi manusia 

dan disebabkan oleh kekuatan luar baginya. Standar Australia (2000) 

mendefinisikan hazard sebagai sebuah sumber potensis bahaya atau situasi dengan 

potensi untuk menimbulkan kerugian. Setiap sumber atau situasi dengan potensi 

bahaya dalam hal cedera/ penyakit, kerusakan terhadap properti/pabrik/peralatan 

atau kerusakan lingkungan. Jenis potensi bahaya (Hazard) adalah sebagai berikut: 

a. Bahaya Fisik 

Bahaya fisik, adalah yang paling umum dan akan hadir di sebagian besar 

tempat kerja pada suatu waktu tertentu. Hal itu, termasuk kondisi tidak aman yang 

dapat menyebabkan cedera, penyakit, dan kematian. Bahaya ini, biasanya paling 

mudah untuk diidentifikasi tempatnya, tetapi sering terabaikan karena sudah 

dipandang akrab dengan situasi demikian, kurangnya pengetahuan (tidak dianggap 

sebagai bahaya), ketahanan terhadap menghabiskan waktu atau uang untuk 

melakukan perbaikan yang diperlukan atau hanya penundaan dalam membuat 

perubahan untuk menghilangkan bahaya. Contoh bahaya fisik : paparan radiasi 

sinar matahari, suhu ekstrem, gerakan angkatan yang kurang tepat, pengulangan 

gerakan yang terus menerus, dan lain – lain. 
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b. Bahaya Bahan Kimia 

Bahaya kimia adalah zat yang memiliki karakteristik dan efek, dapat 

membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, Bahaya kimia dapat dipecah 

untuk memasukan paparan, uap, gas, kabur, debu, dan asap. Contoh bahaya kimia 

mencakup paparan : reaksi kimia, proses produksi kimia, penggunaan bahan kimia, 

dan lain – lain. 

c. Bahaya Biologis 

Bahaya biologis adalah organisme atau zat yang dihasilkan oleh organisme 

yang mungkin menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. 

Bahaya biologis mencakup paparan: bakteri dan virus, tanaman beracun, ancaman 

serangga atau gigitan hewan, dan lain – lain. 

d. Bahaya Ergonomi 

Bahaya ergonomi terjadi ketika jenis pekerjaan, posisi tubuh, dan kondisi 

kerja meletakkan beban pada tubuh. Penyebabnya paling sulit untuk diidentifikasi 

secara langsung karen akita tidak selalu segera melihat ketegangan pada tubuh atau 

bahaya – bahaya ini saat melakukan kegiatan. Paparan jangka pendek dapat 

menyebabkan “nyeri otot” hari berikutnya atau pada hari -hari setalah terekspos, 

tetapi paparan jangka panjang dapat mengakibatkan cedera jangka panjang yang 

serius. Bahaya ergonomi meliputi: redup, tempat kerja tidak tepat dan tidak 

disesuaikan dengan tubuh pekerja, sering mengangkat dan lain – lain. 

e. Bahaya Psikologis 

Bahaya psikologis menyebabkan pekerja mengalami tekanan mental atau 

gangguan. Meskipun termasuk klasifikasi bahaya yang agak baru, sangat penting 

bahwa bahaya psikologis secara menyeluruh diidentifikasi dan dikendalikan. 
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Contoh bahaya psikologis, meliputi: kekerasan di tempat kerja, kecepatan kerja, 

bekerja sendiri, kelelahan, kurangnya motivasi dan lain – lain. 

 

C. Peranan Pestisida Dalam Pertanian  

Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan 

perkembangan/pertumbuhan dari hama, penyakit dan gulma. Tanpa menggunakan 

pestisida akan terjadi penurunan hasil pertanian. Pestisida secara umum 

digolongkan kepada jenis organisme yang akan dikendalikan populasinya. 

Insektisida, herbisida, fungsida dan nematosida digunakan untuk mengendalikan 

hama, gulma, jamur tanaman yang patogen dan nematoda. Jenis pestisida yang lain 

digunakan untuk mengendalikan hama dari tikus dan siput (Tarumingkeng, 1992).  

 

D. Pengertian Pestisida   

  Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/PERMENTAN/SR.140/2/2007 

mendefinisikan bahwa pestisida adalah zat kimia atau bahan lain dan jasad renik 

serta virus yang digunakan untuk:  

1.     Memberantas atau mencegah hama-hama tanaman, bagian-bagian tanaman 

atau hasil-hasil pertanian.  

2.  Memberantas rerumputan.  

3.  Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan.  

4.  Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagianbagian tanaman, 

tidak termasuk pupuk.  

5.  Memberantas atau mencegah hama - hama luar pada hewan-hewan piaraan dan 

ternak. 

6. Memberantas dan mencegah hama-hama air 
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7. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad - jasad renik dalam 

rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkutan 

8. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan 

pada tanaman, tanah atau air (Departemen Pertanian RI, 2007). 

Pestisida adalah bahan kimia untuk membunuh hama, baik insekta, jamur 

maupun gulma, Sehingga pestisida dikelompokkan menjadi : Insektisida 

(pembunuh insekta), Fungisida (pembunuh jamur), dan Herbisida (pembunuh 

tanaman pengganggu/gulma). Pestisida  telah secara luas digunakan untuk tujuan 

memberantas hama dan penyakit tanaman dalam bidang pertanian. Pestisida juga 

digunakan dirumah tangga untuk memberantas nyamuk, kepinding, kecoa dan 

berbagai serangga penganggu lainnya. Dilain pihak pestisida ini secara nyata 

banyak menimbulkan keracunan pada orang (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

 

E. Bentuk Formulasi Pestisida  

Menurut Wudianto R  (2010) formulasi pestisida  yang dipasarkan terdiri 

atas bahan pokok yang disebut bahan aktif (active ingredient) yang merupakan 

bahan utama pembunuh organisme pengganggu dan bahan ramuan (inert 

ingredient), Beberapa jenis formulasi pestisida yaitu : 

1. Tepung Hembus, debu (dust = D)  

Bentuknya tepung kering yang hanya terdiri atas bahan aktif, misalnya 

belerang atau dicampur dengan pelarut aktif, kandungan bahan aktifnya rendah 

sekitar 2-10%. Dalam penggunaannya pestisida ini harus dihembuskan 

menggunakan alat khusus yang disebut duster.  

 



13 

 

2. Butiran (granula = G)  

Pestisida ini berbentuk butiran padat yang merupakan campuran bahan aktif 

berbentuk cair dengan butiran yang mudah menyerap, bagian luarnya ditutup 

dengan suatu lapisan. 

3. Tepung yang dapat disuspensikan dalam air (wettable powder = WP)  

Pestisida berbentuk tepung kering agak pekat ini belum bisa secara langsung 

digunakan untuk memberantas jasad sasaran, harus terlebih dahulu dibasahi air. 

Hasil campurannya dengan air disebut suspensi. Pestisida jenis ini tidak larut dalam 

air, melainkan hanya tercampur saja. Oleh karena itu, sewaktu disemprotkan harus 

sering diaduk atau tangki penyemprotnya digoyang-goyang.  

4. Tepung yang larut dalam air (water-sofable powder = SP)  

Pestisida berbentuk SP ini sepintas mirip WP. Penggunaanya pun 

ditambahkan air. Perbedaannya terletak pada kelarutannya. Bila WP tidak bisa 

terlarut dalam air, SP bisa larut dalam air. Larutan ini jarang sekali mengendap, 

maka dalam penggunaannya dengan penyemprotan, pengadukan hanya dilakukan 

sekali pada waktu pencampuran.  

5. Suspensi (flowable concentrate = F)  

Formulasi ini merupakan campuran bahan aktif yang ditambah pelarut serbuk 

yang dicampur dengan sejumlah kecil air. Hasilnya adalah seperti pasta yang 

disebut campuran basah. Campuran ini dapat tercampur air dengan baik dan 

mempunyai sifat yang serupa dengan formulasi WP yang ditambah sedikit air.  

6. Cairan (emulsifiable concentrare = EC)  

Bentuk pestisida ini adalah cairan pekat yang terdiri dari campuran bahan 

aktif dengan perantara emulsi (emulsifiet). Dalam penggunaanya, biasanya 
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dicampur dengan bahan pelarut berupa air. Hasil pengencerannya atau cairan 

semprotnya disebut emulsi.  

7. Solution (S)  

Solution merupakan formulasi yang dibuat dengan melarutkan pestisida ke 

dalam pelarut organik dan dapat digunakan dalam pengendalian jasad pengganggu 

secara langsung tanpa perlu dicampur dengan bahan lain. Formulasi ini hampir 

tidak ditemui. Merek dagang pestisida biasanya selalu diikuti dengan singkatan 

formulasinya dan angka yang menunjukkan besarnya kandungan bahan aktif. 

 

F. Kandungan Zat Kimia Pestisida  

Kemampuan pestisida untuk dapat menimbulkan terjadinya keracunan dan 

bahaya injuri tergantung dari jenis dan bentuk zat kimia yang dikandungnya. 

1. Organofosfat  

Organofosfat berasal dari H3PO4 (asam fosfat). Pestisida golongan 

organofosfat merupakan golongan insektisida yang cukup besar, menggantikan 

kelompok Chlorinated hydrocarbon yang mempunyai sifat (Haflan, 2007):  

a. Efektif terhadap serangga yang resisten terhadap Chlorinated hydrocarbon.  

b. Tidak menimbulkan kontaminasi terhadap lingkungan untuk jangka waktu 

yang lama. 

b. Kurang mempunyai efek yang lama terhadap non target organisme  

c. Lebih toksik  terhadap hewan-hewan bertulang belakang, jika dibandingkan 

dengan organoklorine.  

d. Mempunyai cara kerja menghambat fungsi enzym cholinesterase.  

Semua produk organofosfat tersebut berefek toksik bila tertelan, dimana hal 

ini sama dengan tujuan penggunaannya untuk membunuh serangga.  
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Organophosphat adalah insektisida yang paling toksik diantara jenis 

pestisida lainnya dan sering menyebabkan keracunan pada orang. Termakan hanya 

dalam jumlah sedikit saja dapat menyebabkan kematian, tetapi diperlukan lebih dari 

beberapa mg untuk dapat menyebabkan kematian pada orang dewasa.  Organofosfat 

menghambat aksi pseudokholinesterase dalam plasma dan kholinesterase dalam sel 

darah merah dan pada sinapsisnya. Enzim tersebut secara normal menghidrolisis 

asetylcholin menjadi asetat dan kholin. Pada saat enzim dihambat, mengakibatkan 

jumlah asetylcholin meningkat dan berikatan dengan reseptor muskarinik dan 

nikotinik pada system saraf pusat dan perifer. Hal tersebut menyebabkan timbulnya 

gejala keracunan yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh. Penghambatan kerja 

enzim terjadi karena organophospat melakukan fosforilasi enzim tersebut dalam 

bentuk komponen yang stabil. 

2. Karbamat  

Insektisida karbamat telah berkembang setelah organofosfat. Insektisida ini 

daya toksisitasnya rendah terhadap mamalia dibandingkan dengan organofosfat, 

tetapi sangat efektif untuk membunuh insekta. Struktur karbamat seperti 

physostigmin, ditemukan secara alamia dalam kacang Calabar (calabar bean). 

Bentuk carbaryl telah secara luas dipakai sebagai insektisida dengan komponen 

aktifnya adalah SevineR. Mekanisme toksisitas dari karbamat adalah sama dengan 

organofosfat, dimana enzim ACHE dihambat dan mengalam karbamilasi.  

3. Organokhlorin  

Organokhlorin atau disebut Chlorinated hydrocarbon terdiri dari beberapa 

kelompok yang diklasifikasi menurut bentuk kimianya. Yang paling populer  dan 

pertama kali disinthesis adalah Dichloro-diphenyltrichloroethan atau disebut DDT. 
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Pada dasarnya pengaruh toksiknya terfokus pada neurotoksin dan pada otak. Saraf 

sensorik dan serabut saraf motorik serta kortek motorik adalah merupakan target 

toksisitas tersebut. Dilain pihak bila terjadi efek keracunan perubahan patologiknya 

tidaklah nyata.  

 

G. Pengamanan Penggunaan Pestisida   

Berdasarkan pedoman pengamanan penggunaan pestisida yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan 

Lingkungan DepKes RI tahun 2003 untuk petani yang dimuat dalam Sitepu (2011):  

1. Persiapan   

a. Pengadaan/pembelian pestisida   

1) Pilihlah jenis pestisida yang sesuai dengan hama atau serangga yang akan 

dikendalikan .  

2) Pastikan luas area yang dikendalikan.  

3) Pilih   bentuk   formulasi   pestisida   dan  jumlah   yang   sesuai   dengan 

kebutuhan. 

4) Pilih kemasan yang terkecil yang utuh dari pestisida yang terdaftar dan isinya 

dapat habis dalam sekali pakai.  

5) Perhatikan gambar (pictogram) yang tertera pada kemasan.  

b. Penyediaan alat  

1) Alat aplikasi pestisida  

a) Pestisida yang berbentuk EC, WP atau SP di dalam mengaplikasikannya 

digunakan alat penyemprot.  

b) Pestisida yang  berbentuk   butiran   dalam   mengaplikasikannya   tidak 

menggunakan alat.  
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2) Alat bantu pencampuran pestisida  

a) Gelas ukur, digunakan untuk mengukur pestisida dalam bentuk cair yang akan 

dicampur atau timbangan untuk pestisida yang berbentuk tepung.  

b) Wadah atau ember kecil dan kayu pengaduk yang bersih.  

c) Corong.  

3) Alat pelindung diri.  

Pakaian alat pelindung diri minimal terdiri dari : sarung tangan, masker, pelindung 

mata (kaca mata), topi (pelindung kepala), sepatu boot dan pakaian kerja.  

c. Pemahaman arti gambar (piktogram) dalam label kemasan.  

  Sebelum menggunakan pestisida, perhatikan label kemasan, brosur atau 

leaflet. Biasanya dijumpai piktogram atau diagram gambar yang bermakna 

sehubungan dengan pestisida yang digunakan. Gambar ini sangat berguna agar 

pengguna lebih waspada.   

d. Pengangkutan  

1) Sesuai   jenis   kemasan,    hati-hati    dalam    pengangkutan    dan perhatikan 

gambar (piktogram) yang ada pada label.  

2) Jangan   mengangkut  pestisida bersama-sama dalam   makanan, bahan 

makanan, binatang dan penumpang/orang.  

3) Alat angkut harus memiliki ventilasi yang baik.  

4) Jangan menempatkan pestisida dekat dengan pengemudi.  

5) Bila mengangkut pestisida dalam jumlah yang banyak, letakkan/susun 

pestisida sedemikian rupa sesuai dengan jenisnya.  

 

  



18 

 

e. Penyimpanan pestisida   

Penyimpanan skala kecil, pestisida harus disimpan ditempat yang aman 

dengan cara :   

1) Disimpan    dalam    lemari    yang    terkunci    atau    dalam    kotak penyimpanan  

dan jauh   dari jangkauan  anak-anak  dan  binatang piaraan.   

2) Tidak diletakkan dalam ternpat penyimpanan makanan atau bahan makanan, 

dekat api, tungku atau perapian.   

3) Jangan disimpan  dalam  botol  atau   tempat   makanan/minuman simpanlah 

pestisida selalu pada kemasan aslinya.   

4) Simpanlah   pestisida   dalam   ruangan   yang   tidak   terkena   sinar matahari 

langsung, air dan banjir.  

5) Wadah pestisida tertutup rapat selama dalam penyimpanan.   

6) Tempat/botol/ wadah pestisida diberi label. Apabila ada pestisida tanpa label 

jangan coba-coba menerka isinya.  

7) Jangan menyimpan pestisida di suatu tempat bersama-sama dengan bahan 

kimia lain yang tidak berbahaya.  

8) Herbisida atau defolian (bahan perontok daun) jangan disatukan dengan bahan 

pemberantas lainnya.  

9) Setiap kali  mengeluarkan pestisida dari  tempat penyimpanannya ambillah 

sebanyak yang diperlukan selama satu hari.  

  Penyimpanan skala besar, pestisida dalam jumlah besar disimpan dalam 

ruangan atau suatu tempat yang aman dengan cara :   

1) Semua pintu dan jendela harus dikunci.   

2) Dipasang papan peringatan pada tempat penyimpanan.   
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3) Pestisida harus disimpan di rak-rak.   

4) Herbisida, insektisida dan fungisida harus disimpan ditempat yang terpisah.   

5) Formulasi cair tidak boleh disimpan diatas formulasi tepung atau butiran, untuk 

menghindari resiko tumpahan.   

6) Tempat penyimpanan harus bebas tikus, pastikan semua lobang-lobang 

tertutup atau dilapisi jaring kawat.  

7) Tempat penyimpanan harus mempunyai ventilasi yang baik.   

8) Tabung pemadam kebakaran harus ditempatkan dekat dengan pintu.   

9) Kotak P3K harus diletakkan ditempat yang mudah dijangkau.  

10) Bahan-bahan penyerap seperti tanah pasir atau serbuk gergaji harus tersedia 

ditempat penyimpanan untuk mengatasi apabila  terjadi tumpahan atau ceceran.  

11) Simpanlah   pestisida  dalam   ruangan   yang  tidak terkena  cahaya langsung 

matahari, air dan banjir.  

 

2. Pelaksanaan  

a. Cara mencampur pestisida.  

1) Pengenceren disesuaikan dengan konsentrasi atau dosis yang disarankan dalam 

kemasan.  

2) Apabila ingin dicampur dengan bahan lain, perhatikan petunjuk pada label.    

3) Biasanya dalam label dituliskan bisa tidaknya dicampur dengan bahan lain  

4) Pilihlah tempat yang sirkulasi udaranya lancar pada waktu pencampuran 

pestisida.  

5) Pakailah alat pelindung yang sesuai.   

6) Jauhkan dari anak-anak.   

7) Tiap terjadi kontaminasi segera dicuci.  
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b. Cara aplikasi  

1) Pilihlah volume alat semprot sesuai dengan luas areal yang akan disemprot.   

2) Pastikan alat dalam keadaan baik (tidak bocor), nozle diperiksa agar tidak 

tersumbat, baik sebagian/seluruhnya.  

3) Waktu paling baik penyemprotan dilakukan pada pukul 08.00 – 10.00  atau 

sore hari pukul 15.00 – 18.00 WIB.  

4) Jangan melakukan penyemprotan disaat angin kencang karena banyak 

pestisida yang tidak mengenai sasaran.  

5) Jangan menyemprot melawan arah angin, karena cairan semprot bisa mengenai 

orang yang menyemprot.  

6) Jangan makan dan minum atau merokok pada saat penyemprotan.  

7) Gunakanlah alat pengaman berupa penutup kepala, masker penutup hidung dan 

mulut, kaos tangan, sepatu boot, dan baju berlengan panjang.  

8) Jangan   mengusap   bagian   tubuh   (mata,   mulut)   dengan   tangan   sewaktu 

melakukan penyemprotan.  

9) Ikutilah petunjuk mengenai waktu penggunaan terutama mengenai  jangka 

waktu antara penyemprotan pestisida terakhir dengan waktu panen. Hal ini penting 

jangan sampai sisa (residu) pestisida pada tanaman yang telah dipanen 

membahayakan manusia.  

10) Jagalah jangan sampai pestisida yang digunakan mengenai tanaman lain yang 

disekitarnya. 

 

3. Pasca pelaksanaan   

a. Setiap sisa campuran yang ada pada alat aplikasi dan pada alat campuran segera 

dikubur dalam tanah.  
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b. Cucilah alat aplikasi dan alat campur bagian luar dan dalam alat aplikasi dan 

wadah pencampuran, buang air cuciannya secara aman dan jangan membuang ke 

saluran pengairan, kolam dan sumber air.   

c. Periksa bila ada kerusakan pada sprayer dan perbaiki.  

d. Kembalikan pestisida yang tidak digunakan dan sprayer ke tempat yang aman 

dan terkunci.  

e. Hancurkan bekas wadah pestisida yang kosong dan dikubur.  

f. Wadah/ember yang digunakan untuk mencampur bahan pestisida jangan 

dipakai untuk keperluan lain.  

g. Tanggalkan   seluruh   pakaian   yang   digunakan   untuk   menyemprot,   dan 

mandilah sampai bersih dengan memberikan perhatian khusus pada bagian-bagian 

yang mungkin terkena pestisida, seperti tangan /lengan dan wajah.   

h. Pakaian yang digunakan untuk aplikasi dicuci dengan sabun atau detergen, 

terpisah dengan pakaian sehari-hari.  

 

H. Pemeriksaan Kholinesterase  

Pemeriksaan Kholinesterase digunakan untuk monitoring keracunan 

insektisida organofosfat atau karbamat. Aktivitas enzim kholinesterase akan 

menurun dengan hadirnya insektisida organofosfat dan karbamat. Untuk dapat 

mengevaluasi dengan baik, nilai dasar pasien sebelum paparan seharusnya telah 

diperiksa dahulu. Keadaan klinis yang dapat mengindikasi pemeriksaan ini yaitu 

paparan pestisida dengan gejala terutama miosis, penglihatan kabur, kelemahan 

otot, twitching dan fasciculation, bradikardi, nausea, diare, mual, banyak 

mengeluarkan air liur, berkeringat, edem paru, aritmia dan kejang. Pestisida 

golongan organofosfat dan karbamat memiliki aktivitas antikholinesterase seperti 



22 

 

halnya fisostigmin, neostigmin, piridostigmin, distigmin, ester asam fosfat, ester 

tiofosfat dan karbamat.  Cara kerja semua jenis pestisida organofosfat sama yaitu 

menghambat penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat kholinesterase, 

sehingga tidak terjadi hidrolisis asetilkolin (Afriyanto, 2008). 

Hambatan ini dapat terjadi beberapa jam hingga beberapa minggu 

tergantung dari jenis antikholinesterasenya. Hambatan oleh turunan karbamat 

hanya bekerja beberapa jam dan bersifat reversibel. Hambatan yang bersifat 

irreversibel dapat disebabkan oleh turunan ester asam fosfat yang dapat merusak 

kolinesterase dan perbaikan baru timbul setelah tubuh mensintesis kembali 

kolinesterase.  Hadirnya pestisida golongan organofosfat di dalam tubuh akan 

menghambat aktifitas enzim asetilkholinesterase, sehingga terjadi akumulasi 

substrat (asetilkholin) pada sel efektor. Keadaan tersebut di atas akan menyebabkan 

gangguan sistem syaraf yang berupa aktifitas kholinergik secara terus menerus 

akibat asetilkolin yang tidak dihidrolisis. Gangguan ini selanjutnya dikenal sebagai 

tanda-tanda atau gejala keracunan hal ini tidak hanya terjadi pada ujung syaraf 

tetapi juga dalam serabut syaraf, kerja asetilkolin dalam tubuh diatur oleh efek tidak 

aktifnya asetilkholinesterase (Afriyanto, 2008). 

Pemecahan asetilkholin adalah suatu reaksi eksergonik karena diperlukan 

energi untuk sintesisnya kembali. Asetat aktif (Asetil-KoA) bertindak sebagai 

donor untuk asetilasi kholin. Enzim kholinesterase yang diaktifkan oleh ion-ion 

kalium dan magnesium mengatalisis transfer asetil dari asetil KoA ke kholin. 

Antikholinesterase, penghambatan asetilkholinesterase dengan akibat pemanjangan 

aktifitas parasimpatis dipengaruhi oleh fisostigmin (aserin), kerja ini adalah 

reversibel.  Neostigmin (prostigmin) adalah suatu alkaloid yang diduga berfungsi 
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juga sebagai inhibitor kholinesterase dengan demikian memanjangkan kerja 

asetilkolin atau kerja parasimpatis. Ini telah dipakai dalam pengobatan myasthenia 

gravis, suatu kelemahan otot dengan atrofi yang kronik dan prodresif (Afriyanto, 

2008). 

Menurut Departemen Kesehatan RI, 1992 adapun kriteria aktifitas enzim 

cholinesterase dinyatakan dalam persen dari normal sebagai berikut :  

1. 75% - 100% dari normal : tidak ada tindakan tapi perlu diuji ulang waktu dekat. 

Kelompok ini termasuk dalam kategori normal 

2. 50% - 75% dari normal : mungkin over exposure perlu di uji ulang. Jika 

responden ini lemah disarankan untuk istirahat (tidak kontak) dengan 

organophosfat selama 2 minggu, kemudian uji ulang sampai mencapai 

kesembuhan. Kelompok ini termasuk dalam kategori keracunan ringan. 

3. 25% - 50% dari normal : over exposure serius, ulangi pengujian. Jika benar, 

istirahat dari semua pekerjaan yang berkenaan dengan pestisida (insektisida). Jika 

yang bersangkutan sakit, dirujuk pada pemeriksaan medis, Kelompok ini termasuk 

kategori keracunan sedang. 

4. 0% - 25% dari normal : over exposure yang sangat serius dan berbahaya. Perlu 

diuji ulang dan yang bersangkutan harus diistarahatkan dari semua pekerjaan dan 

perlu segera dirujuk pada pemeriksaan medis. Kelompok ini termasuk kategori 

keracunan berat. 

 

I. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Keracunan Pestisida  

Keracunan pestisida tejadi bila ada bahan pestisida yang mengenai tubuh 

atau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keracunan pestisida antara lain : (Afriyanto, 2008) 
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1. Faktor dari dalam tubuh:  

a. Usia  

Umur adalah fenomena alam, semakin lama seseorang hidup makan umurpun 

akan bertambah. Semakin bertambahnya umur seseorang semakin banyak yang 

dialaminya, dan semakin banyak pula pemaparan yang dialaminya, dengan 

bertambahnya umur seseorang maka fungsi metabolisme akan menurun dan ini juga 

akan berakibat menurunnya aktifitas kholinesterase darahnya sehinggga akan 

mempermudah terjadinya keracunan pestisida. Usia juga berkaitan dengan 

kekebalan tubuh dalam mengatasi tingkat toksisitas suatu zat, semakin tua umur 

seseorang maka efektifitas sistem kekebalan di dalam tubuh akan semakin 

berkurang. Berdasarkan hasil penelitian didapat RP = 3,375 (95%CI=1,201 – 9,482) 

dengan nilai p =0,030 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan petani 

dengan pengetahuan kurang untuk memiliki kandungan kholinesterase darah yang 

tidak normal 3,37 kali lebih besar dibandingkan dengan petani yang memiliki 

pengetahuan baik. 

b. Jenis kelamin   

Kadar kholin bebas dalam plasma laki-laki dewasa normal rata-rata sekitar 

4,4µg/ml. Kaum wanita rata-rata mempunyai aktifitas kholinesterase darah lebih 

tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun demikian tidak dianjurkan wanita 

menyemprot pestisida, karena pada saat kehamilan kadar rata-rata kholinesterase 

cenderung turun.  

c. Status kesehatan  

Beberapa jenis pestisida yang sering digunakan menekan aktifitas 

kholinesterase dalam plasma yang dapat berguna dalam menetapkan over exposure 
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terhadap zat ini. Pada orang-orang yang selalu terpapar pestisida menyebabkan 

naiknya tekanan darah dan kholesterol.  

d. Status gizi  

Pengaruh status gizi pada orang dewasa akan mengakibatkan: 1) kelemahan 

fisik dan daya tahan tubuh; 2) mengurangi inisiatif dan meningkatkan kelambanan 

dan; 3) meningkatkan kepekaan terhadap infeksi dan lain-lain jenis penyakit. 

Semakin buruk status gizi seseorang akan semakin mudah terjadi keracunan, 

dengan kata lain petani yang mempunyai status gizi yang baik cenderung memiliki 

aktifitas kholinesterase yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

nilai rasio prevalensi (RP) = 0,667 (95% CI=0,237-1,873) . Dari uji chi-square 

diperoleh nilai p=0,645 (p>0,05) , artinya pada α=0,05 tidak ada perbedaan proporsi 

aktifitas kholinesterase dalam darah  yang signifikan antara petani yang yang 

memiliki IMT normal dan IMT tidak normal. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2006) menunjukkan bahwa 

ada hubungan status gizi dengan aktifitas kholinesterase dalam darah petani 

penyemprot yang melakukan penelitian secara cross sectional.  

e. Anemia  

Kadar hemoglobin terdapat pada sel darah merah yang memiliki gugus hem 

dimana pembentukannya melalui proses reduksi dengan bantuan NADH, 

sedangkan kadara kholinesterase dalam kerjanya menghidrolisa membutuhkan 

energi, dimana pada saat pembentukan energi membutuhkan NADH. Hasil 

penelitian Fatmawati (2006) menunjukkan bahwa dari pemeriksaan darah petani 

penyemprot menunjukkan bahwa 95 % petani penyemprot menderita anemia (< 

13gr/dl).  
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f. Genetik  

Beberapa kejadian pada hemoglobin yang abnormal seperti hemoglobin S. 

Kelainan homozigot dapat mengakibatkan kematian pada usia muda sedangkan 

yang heterozigot dapat mengalami anemia ringan. Pada ras tertentu ada yang 

mempunyai kelainan genetik, sehingga aktifitas kholinesterase darahnya rendah 

dibandingkan dengan kebanyakan orang.   

g. Tingkat Pengetahuan  

Pengetahuan yang cukup tentang pestisida sangat penting dimiliki, khususnya 

bagi petani penyemprot, karena dengan pengetahuan yang cukup diharapkan para 

petani penyemprot dapat melakukan pengelolaan pestisida dengan baik pula, 

sehingga risiko terjadinya keracunan dapat dihindari. Berdasarkan hasil penelitian 

didapat RP = 3,375 (95%CI=1,201 – 9,482) dengan nilai p =0,030 (p<0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa kecenderungan petani dengan pengetahuan kurang untuk 

memiliki kandungan kholinesterase darah yang tidak normal 3,37 kali lebih besar 

dibandingkan dengan petani yang memiliki pengetahuan baik. Hasil penelitian 

Halinda SL (2005) menunjukkan bahwa untuk mencegah terjadinya keracunan 

pestisida pada petani beberapa hal yang harus menjadi perhatian selain dari 

tatalaksana penyemprotan adalah cara penyimpanan pestisida , cara mencampur 

pestisida dan cara membuang kemasan pestisida.  

2. Faktor dari luar tubuh 

a. Suhu lingkungan  

Suhu lingkungan berkaitan dengan waktu menyemprot, matahari semakin 

terik atau semakin siang maka suhu akan semakin panas. Kondisi demikian akan 
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mempengaruhi efek pestisida melalui mekanisme penyerapan melalui kulit petani 

penyemprot.   

b. Cara penanganan pestisida   

Penanganan pestisida sejak dari pembelian, penyimpanan, pencampuran, cara 

menyemprot hingga penanganan setelah penyemprotan berpengaruh terhadap 

resiko keracunan bila tidak memenuhi ketentuan.   

c. Penggunaan Alat Pelindung Diri  

Pestisida umumnya adalah racun bersifat kontak, oleh karenanya penggunaan 

alat pelindung diri pada petani waktu menyemprot sangat penting untuk 

menghindari kontak langsung dengan pestisida. Pemakaian alat pelindung diri 

lengkap ada 7 macam yaitu : baju lengan panjang, celana panjang, masker, topi, 

kaca mata, kaos tangan dan sepatu boot. Pemakaian APD dapat mencegah dan 

mengurangi terjadinya keracunan pestisida, dengan memakai APD kemungkinan 

kontak langsung dengan pestisida dapat dikurangi sehingga resiko racun pestisida 

masuk dalam tubuh melalui bagian pernafasan, pencernaan dan kulit dapat 

dihindari. Berdasarkan hasil penelitian didapat RP = 5 (95%CI=1,568 – 15,942) 

dengan nilai p =0,005 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan petani 

yang menggunakan APD buruk untuk terjadinya aktifitas kholinesterase dalam 

darah tidak normal adalah 5 kali lebih besar dibandingkan dengan petani yang 

menggunakan APD baik. 

d. Dosis pestisida   

Semua jenis pestisida adalah racun, dosis yang semakin besar maka akan 

semakin besar terjadinya keracunan pestisida. Karena bila dosis penggunaan 

pestisida bertambah, maka efek dari pestisida juga akan bertambah.  Dosis pestisida 
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yang tidak sesuai dosis berhubungan dengan kejadian keracunan pestisida 

organofosfat petani penyemprot. Dosis yang tidak sesuai mempunyai risiko 4 kali 

untuk terjadi keracunan dibandingkan penyemprotan yang dilakukan sesuai dengan 

dosis aturan. Berdasarkan hasil penelitian didapat RP = 8,250 (95%CI=2,042 – 

33,334) dengan nilai p =0,001 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

kecenderungan petani yang menyemprot tidak sesuai dosis memiliki kandungan 

kholinesterase darah yang tidak normal adalah sebesar 8,25 kali lebih besar 

dibandingkan dengan petani yang melakukan penyemprotan dengan menggunakan 

dosis pestisida yang sesuai anjuran. 

e. Jumlah Jenis Pestisida  

Masing-masing pestisida mempunyai efek fisiologis yang berbeda-beda 

tergantung dari kandungan zat aktif dan sifat fisik dari pestisida tersebut. Pada saat 

penyemprotan penggunaan pestisida > 3 jenis dapat mengakibatkan keracunan pada 

petani. Banyaknya jenis pestisida yang digunakan menyebabkan beragamnya 

paparan pada tubuh petani yang mengakibatkan reaksi sinergik dalam tubuh. 

Berdasarkan hasil penelitian didapat RP = 4,685 (95%CI=1,155– 19,004) dengan 

nilai p =0,024 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan petani yang 

menyemprot menggunakan > 1 macam pestisida yang memiliki kandungan 

kholinesterase darah yang tidak normal 4,68 kali lebih besar dibandingkan dengan 

petani yang melakukan penyemprotan dengan menggunakan 1 macam jenis 

pestisida. 

f. Masa kerja menjadi penyemprot  

Semakin lama petani menjadi penyemprot, maka semakin lama pula kontak 

dengan pestisida sehingga resiko keracunan terhadap pestisida semakin tinggi. 
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Penurunan aktifitas kholinesterase dalam plasma darah karena keracunan pestisida 

akan berlangsung mulai seseorang terpapar hingga 2 minggu setelah melakukan 

penyemprotan.  

g. Lama menyemprot  

Dalam melakukan penyemprotan sebaiknya tidak boleh lebih dari 3 jam, bila 

melebihi maka resiko keracunan akan semakin besar. Seandainya masih harus 

menyelesaikan pekerjaannya hendaklah istirahat dulu untuk beberapa saat untuk 

memberi kesempatan pada tubuh untuk terbebas dari pemaparan pestisida. 

Berdasarkan hasil penelitian didapat RP = 4,242 (95%CI=1,326 – 13,575) dengan 

nilai p =0,014 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan petani yang 

menyemprot pestisida lebih dari 3 jam memiliki kandungan kholinesterase darah 

yang tidak normal adalah 4,24 kali lebih besar dibandingkan dengan petani yang 

melakukan penyemprotan pestisida kurang dari 3 jam dalam satu kali 

penyemprotan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa istirahat minimal satu minggu 

dapat menaikkan aktivitas kholinesterase dalam darah pada petani penyemprot. 

Istirahat minimal satu minggu pada petani keracunan ringan dapat menaikkan 

aktivitas kholinesterase dalam darah menjadi normal (87,50%). Sedangkan petani 

dengan keracunan sedang memerlukan waktu istirahat yang lebih lama untuk 

mencapai aktivitas kholinesterase normal.  

h. Frekuensi Penyemprotan  

Semakin sering seseorang melakukan penyemprotan, maka semakin tinggi 

pula resiko keracunannya. Penyemprotan sebaiknya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. Waktu yang dianjurkan untuk melakukan kontak dengan pestisida 

maksimal 2 kali dalam seminggu. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai p 
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=0,756 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara petani yang menyemprot tanaman cabe > 1 kali dalam seminggu dengan 

petani yang menyemprot 1 kali dalam seminggu terhadap kejadian tidak normalnya 

aktifitas kholinesterase dalam darah. 

i. Tindakan penyemprotan pada arah angin  

Penyemprotan yang baik searah dengan arah angin dan penyemprot 

hendaklah mengubah posisi penyemprotan apabila angin berubah. Berdasarkan 

hasil penelitian didapat RP = 4,603 (95%CI=1,441– 14,707) dengan nilai p =0,008 

(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan petani yang menyemprot 

pestisida melawan arah angin memiliki kandungan kholinesterase darah yang tidak 

normal adalah 4,60 kali lebih besar dibandingkan dengan petani yang melakukan 

penyemprotan pestisida searah angin. 

j. Waktu menyemprot  

Waktu penyemprotan perlu diperhatikan dalam melakukan penyemprotan 

pestisida, hal ini berkaitan dengan suhu lingkungan yang dapat menyebabkan 

keluarnya keringat lebih banyak terutama pada siang hari. Sehingga waktu 

penyemprotan pada siang hari akan semakin mudah terjadinya keracunan pestisida 

melalui kulit.   

Salah satu masalah utama yang berkaitan dengan gejala keracunan pestisida 

adalah bahwa gejala dan tanda keracunan khususnya pestisida dari golongan 

organofosfat umumnya tidak spesifik bahkan cenderung menyerupai gejala 

penyakit biasa seperti pusing, mual dan lemah sehingga oleh masyarakat dianggap 

sebagai suatu penyakit yang tidak memerlukan terapi khusus. 
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J. Pengaruh Pestisida Terhadap Kesehatan Manusia  

Pestisida masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara sedikit demi sedikit 

dan mengakibatkan keracunan kronis. Bisa pula berakibat racun akut bila jumlah 

pestisida yang masuk ke tubuh manusia dalam jumlah yang cukup (Wudianto R, 

2010). 

1. Keracunan Kronis  

Pemaparan kadar rendah dalam jangka panjang atau pemaparan dalam waktu 

yang singkat dengan akibat kronis. Keracunan kronis dapat ditemukan dalam 

bentuk kelainan syaraf dan perilaku (bersifat neuro toksik) atau mutagenitas. Selain 

itu ada beberapa dampak  kronis keracunan pestisida, antara lain:  

a. Pada syaraf  

Gangguan otak dan syaraf yang paling sering terjadi akibat terpapar pestisida 

selama bertahun-tahun adalah masalah pada ingatan, sulit berkonsentrasi, 

perubahan kepribadian, kelumpuhan, bahkan kehilangan kesadaran dan koma.  

b. Pada Hati (Liver)  

Karena hati adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menetralkan bahan-

bahan kimia beracun, maka hati itu sendiri sering kali dirusak oleh pestisida apabila 

terpapar selama bertahun-tahun. Hal ini dapat menyebabkan hepatitis.  

c. Pada Perut  

Muntah-muntah, sakit perut dan diare adalah gejala umum dari keracunan 

pestisida. Banyak orang-orang yang dalam pekerjaannya berhubungan langsung 

dengan pestisida selama bertahun-tahun, mengalami masalah sulit makan. Orang 

yang menelan pestisida ( baik sengaja atau tidak) efeknya sangat buruk pada perut 

dan tubuh secara umum. Pestisida merusak langsung melalui dinding-dinding perut.  
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d. Pada Sistem Kekebalan   

Beberapa jenis pestisida telah diketahui dapat mengganggu sistem kekebalan 

tubuh manusia dengan cara yang lebih berbahaya. Beberapa jenis pestisida dapat 

melemahkan kemampuan tubuh untuk menahan dan melawan infeksi. Ini berarti 

tubuh menjadi lebih mudah terkena infeksi, atau jika telah terjadi infeksi penyakit 

ini menjadi lebih serius dan makin sulit untuk disembuhkan.  

e. Pada Sistem Hormon.  

Hormon adalah bahan kimia yang diproduksi oleh organ-organ seperti otak, 

tiroid, paratiroid, ginjal, adrenalin, testis dan ovarium untuk mengontrol fungsi-

fungsi tubuh yang penting. Beberapa pestisida mempengaruhi hormon reproduksi 

yang dapat menyebabkan penurunan produksi sperma pada pria atau pertumbuhan 

telur yang tidak normal pada wanita. Beberapa pestisida dapat menyebabkan 

pelebaran tiroid yang akhirnya dapat berlanjut menjadi kanker tiroid.  

 


